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ణి శీ 
మానవవర్లు 

సావరవరు 
@P ౧ 

తిర్భగ్వర్లు 
. ర వ నానార్థ వద్దు 



ర 

గ ౩ఫక ర | 
UU జి 

నామము శ్ 

i 

f 

న్ స్తూరంగ య్య ౧ 

౬ కృష్ణ షేవరాయిలు ౧౬ శ చావిక్ల వ్రన్సు 

'కాలము, గ గం స్వరూ పము 

వావిళ్ల పె వె సిస్సు 1922 

19830 

కుమారధూక్టటి ౧౭ క కర్రికా వ్రైన్బు 512 

| 

॥ 
i 

Ys -తైెన్షాలిరామ 

కృష్ణు" డు 

కంకంటిపావరొజు ౧౮ శ 

నాననసోమన ౧౫ శ 

 తశ్కెళ్ల పాటి ౧౭ శ 

లింగన 

ఆ. ౫ | మభ్రై అనంతభూ ౧౬ శ 

, పాలుండు 

| డబ్బీరు నరసకవి ౧౯ ళీ 

సంకుసాల మ కే 

న సీంవాకవి | 

స ౧౭ శ 

Ky , Tm 

9) ట్ | క వాయనం : లు 

కంర బా Nh | ' సాకులు 
ప మందు | 

| is ప ఇ! 

గి వంద, [తకం నున క , ఈ శ్ర 

స గ్ శమం ఆ కృమాల్య న ఆ, 

లో 
యం Th రు Se ny చ డవ 

Re కదు 
I! మ జు యే ఆతా పము 

(=a 

Fe Fr ww a అ 
రో ఉమ్మ ఉద్భటా రాధ్యచర్మి క్రము: ౪ 3 

Fa. జాం చూ | లా 

టప, శాం ; ఉక్తనరామ న ల 

ఎడ వారి. . ఊర్తిరహరివంశము , అనే, 

2 ' ఉకర హాెక్సందో అక. 

~ చా ~ > : 

ప్తి రి కక, కకుస్థ్సై జయము 

| షీ కలు ళీ. కులువాయిశకకము ; 

ల్లి స్.1విక కవిక ర రసాయనము | ఆ, ౬ 

|| 

| జీ 

రిగ్రీ3వితాం _ కవిచెడప్పళతకము 

PFD | కవిజనరంజబనము ఆ, 3 

t 

| 

అఆడ్రినము సూరకవి ౧రళ 

ఉర కవిజనా ప అధి, ర | వేములవాడ ౧౨ 

$+ సంద్ధాం | సక్స "రము ఫీమకవి 

| ౫ వృళ్తా సృృత్తాథి (రము 

| క జాలి, జాశ్య ధి కారము | 

5} పోహా, షోసాద్ కారము | 

ఏరి కవిరా. : కవిరాజమనోరంజన ము ఆ. ౫ కనుపర్తి పై శ 

ఏగకవి సం. | _ కనిజనసందీవని ముద్దరాజు ౧౬ళ 
| 

న్ 

శామళద్ర, దశవి 

శ్రీ] కవిసం, కవిసంశ యువి * బ్భేదము ఏ అడిదము హరి గల శ 

ప్రజ కళా, | కళావూర్హ చయము అ, ౮ | పింగళి సూరన |౧౬ శో 

33 కావ్యా. ఇ వ్యాలంకార ఊల్లా. భా విన్నకోట "పెద్దన ౧౪8 శ 

చూూదామణీ న 

రట కాశ, కాశీఖండము ఆ, ౭ శ్రీ నాధుడు |౧౫* శ 

ఫైర్ కాశ | కాళహ ్లీమావోత్త సను] అ. క్ట ధూర్జటి ౧౬ శో 

లైక్ శాశ. శం = | శాశవా స్తీశ్వరశశకము | ధూర్జటి ౧౬ళ 

87 కాళిందీ. శాళింధీకన్యాపి | ఆ. ౬ | అవోబలపత్తి ౧౭ శ 
స ణయము _ | 

౧౬ శ భవానీ ప్రెస్సు, బెజవాడ 
ఖీ 

1928 
వానిక్ పెను 1926 

వావీళ్ పె ప్రెన్సు 1019 

సరస్యతీనలయ ప్రెస్సు 

నెల్లూరు 5189 | 

చాలసర్వలీ పెన్ను! 

కాకినాడ 1904 

వావిళ్ల పె ప్రెస్సు 1926 

వావిళ్డ పె స్రైస్సు 1925 

వావిళ్లేపె సెస్సు 1925 

పియార్లెస డు సైన్సు వాద్రా మిదొను ' 

1982 

సుజనరంజని పెను కాళీ 

నైన 1928 
స్కిన్సు 1980» 

a సైన్సు శున్న పురో 

1929 

వావిళ్ల పె స ప్రెస్సు es 

బ్రిటీష్ మాడల్ శ్ర 

వెన్న పురి Sa 

కళ్యాణి పెసు తెనాలి 

se 1949 

కాకినాడ శ్రేన్ఫు 1929 

వావిళీ పి 
6 

వావిళ్ల స్రైన్సు 1924 
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ల అ! © + త 4 పమ ఏ Uy ఇం కా x చల టో 

ంఖ్య: కంశ్టేశ్రము . లెను |సాకులు! చవమము - గ్ అగో Ma 

ర్ర9 | కవల. కవపలయాశ్వ చరితము ఆ, ౫ !  సవరము ౧౭ శ | బాలసరస్వతి ముద్రాతర 

| | చిననారాయణ శాలు కాకినాడ 1909 

శీ0 క. సం, కుమారసఎళవనము అఆ. ౧౨ | నన్నెచోడుండు ౧క శ వావిళ్ల ప్రెస్సు 1949 

శ్రీ] |క్ళ: క " కృష్ణకర్ణాక్ళుతము | ఆ. 3 వెలగపూడి వెంగన | ౨౯ శ | వావికేప్రెన్సు 1948 

49 | శకుం. శకుంకలాపకాయము | ఆ, కృవ్షకవి ౧౯ శ | వావిళ్ల పె న్స 1926 

| క కీ 9 ష్ క i | ప 1025 
వ కః | కృష్ణశకః ము | నృసింహకవి ౧౭ 3 వావిళ్ల పెను 

శీత కృష్ణా. కృష్ణాభ్యుద యము | ఆ. ౫ ! గొంలేటి సూరన |౧౮ శ | వావిళ్టేప్పైన్సు 

శీర్ | శేయూర, శ ౨మూరచెహు ఆక మంచన ౧కి శ సరస్వతీ ప్రెస్సు, కాకి నాడ 

చరిత్రము 1902 

46 క్రీడా. (క్రీ, డాఖిరామము ఆ, ౧ | వల్లభరాయండు (౧ శ వర్ష్దావెన్సు 1029 

47 | గంధ గంధవవహాము ఈ ౧ మంచెర్ల ర శ సరస్వతీ ప్రై స్ఫు,కాకి నాడ 

వానుదేవకవి 1911 

శేరి గాధే, శృంగారగాభేయమో | ఈ ౧ |కనంకనార్యు(డు 2 శేసరీ ప్రెస్సు, ఇైన్న పురి 

| పాఖ్యానము 1929 

ఉీర$ | చంద్ర, చంద్రభౌగుచరిత్తము | ఆ, ౫ ge మల్లన |౧౬ శ | బ్రీటిష్ మాడల్ ప్రెస్సు, 

శన్న పుర 19 22 

' క0|చంద్ర. వి. | చంద్ర రేఖావిలావము జ |కూ చిమం చిజ్గకవి ౧ర౮ా శ 1981 

త్ 1 | చంద్రా. చంద్రాంగదచర్నిక్రమః | క | పైడివల్లీ |౧౭ శ సరస్వతీనిలయ ముద్రాక 

= వేంకటపతి రశాల్క నెక్టూరు 1597 

గలి చంది, చంది కావరిణయము ' ఆ ౬ 1పుకఖి మాధవరావు ౧౬ శ  అనందముద్రాతరశాల 
లీ UU | 

1908 

గరి|చం. రా | ఛంఫూరామాయణము | ఆ.౮ | బుగ్వేదకవి |౧రా శ | కౌకినాడప్రెన్సు, 

కజంకటాచలవతి కాకినాడ 

గ్న్తే చక్రం చక్రవాళమంజరి తాళ్లపాక |౧౫ శ | దేవస్థానము ప్రెస్సు 
పెద తిరుమలయ్య 1985 

న్ర్, చమ. చమత్కారమంజరి | ఈ 3 | సింహాద్రి ౧౬ శ | వేణుగోపాల ముద్రాతర 
వెంకటాచార్యులు శాలు నిశాఖపట్టణము 

స 1884 

కీర | చారు. చారుచర్య అప్పన మంత్రి |౧క శ వాకిళ్లీప్రెన్సు 1949 

ర్? | చిత్రభా. చిక్రభారతమ్ము | ఆ. ౮ చరిగొండ ధర్మన్న ౧౬ శ | వావిళ్ల ప్రెస్సు 1934 

తరి | చెన్న. చెన్నబసవపురాణము | ఆ. ౫ ఆత్మకూరి పాపకవి వావిక్షవ్రైన్సు 1925 

ర్9 | ఛందో. ఛందోదర్నణము | ఆక | అనంతా (౧౫ శ | వావిక్లివ్రైన్సు 1947 
మాళ్యు(డు 

60 | జాన్నావీ, | జాన్నాపీమాహాత్శ శ్రము ఆ ౪ !ఏనుయు లక్ష ఇకవి|౧౮ శ ఆంధభాహా విలాసినీ 

సెస్సు, చిత్రాడ 1928 

| ఖై మీనిభారతము అ. ౮ పీల్లలమక్టకీ  |౧౫ శ వావిళ్ల పెస్సు t941 

పినపిరభ చు (డు i 



. ya అదె, 

3 సభాం 

Thing, శ సాం 
% 

కపరీసంవణోే 
పొఖ్యానము 

దశకుమార దర్మితృమః 
ం దశావతారచర్శిత్కేము 

75 ది వారిశ్చ. 

77 నరస 

7వె నమ 

79 నా వంచ, 

80] నార, ఉ 
గ! ఛ్ 

ణి 

ద్విపద సలచర్శిత్కము 

ద్విపద చరమమయొోగి 

విలాసము 

ద్విపవ భగవకము 

ద్వివద భాగవకము 

దశమస్కంధము 

ద్విపద భారతము 

ఆదిపర్వము 

సభావర్వము 

ద్విపవ సారంగధర 

_చర్మిక్క్మము 

ద్వివద వారిళ సిద, 

చరిత్రము 

ధర్మ ఖండము 

నరసభూపాలీయము 

నవనాగచర్శి త్రము 
(ద్విపద ) 

పంచతంత్రము 

నారసీింవాపురాణము 

ఊక్తరభాగము 

| 

అళ్వా. లం? ర 

సాొనులం నామము 

౪X అద్దంకి 

“| గంగాధరకవి 

అ. ౧౨ శేశ్రన 

అవ ౧౦| ధరణిచేవుల 4 

రామయమం త్రి 

కంచెర్ల గోవ 

ఆ, కొటికలపూడి 

వెంకటక ఎవ్షోవి 

ఆ. ౧౨4 ళొజవి నోవరాజు 

ఆ. ౨ కూచిమంచి 

తిమ్మకవి 
భాగ, ౫ చక్రపురి 

రాఘవాచార్యులు 

ఆ ౮ తాళ్ళపాక తిరు 

వేంగళనాథుండు 

స్క_ం ౧౨ కో చేటు నాథుడు 

స్క. ౧ మడికి సింగన 

పర్వం ౧ తిమయ 
నరో, 

బాలసరస్వతి 

19 

53 

ఆ, 3 బాణాల 

శంభు దానుండు 

భోగ, 2 గౌరన 

ఆ ౯ ఈదులపవల్లి 

భవానీ శంకరుడు 

ఆ ౫ మూ ర్లీకవి 

ఆ ౫ | నారాయణని 

ఆ, ౫ వారిళేట్టు 

కాలను 
| 

౧క్షాళ 

౫౨ త 

ఎరా శ 

ఎలి త 

౧౯ శ 

ఇ శ 

౧౮ శ 

ఇళ శ 

౧౬న 

౧౬ళ 

౧ శ 

౧ శ 

౧౬ క 

గృం౦థన్వరూపము 

నుజనరంజని ముదాక్షర 

శాల కాకి నాడ 1896 

వావిళ్ల ప్రెస్సు 1925 

వావిళ్ల పె స్సు 1926 

వావిళ్ల ప్రెస్సు L925 

మంజు వాణీ పె సు 

ఏలూరు 1902 

కాకి నాడ పె ప్రెన్సు 1 036 

ఆధ భామవిలానినీ 

ప్రెస్సు, చిత్రాడ 1921 

వావిళ్ల ప్రైన్సు. 1949 

వచ 1928 
కృష్ణా ఆండ్ కో ముదా 

కాల ౯ ఖో 

అమ్మది, నము 

స్ో 

సరస్వతీ వవనర్ పెన చ్రెస్సు 

రాజమండ్రి డీ “913 

జ్యోతిషృతీ ముద్రాతర 

శాల, చెన్నపురి 19 కేజీ 

జ్యోతిష తీవ స ప్రెస్సు, 

చెన్నపురి 1 912 

విన్వజ్ఞనమనోరంజనీ ణా 

ముద్రాతరశొల, 

వీథాపురము 

ఓరియంటు ముద్రాతరక్తా 

ల, సీకింద్రాబాదు 1945 

అనంద.పె ప్రెస్సు, మద్రాసు 

18? 
వవిక్ల శ్రెన్ఫు 1939 
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ఆక సత్యవోలు “రా శ నుజనరండనీ స్పెస్సు, వ 

భగవక్క_ వి కాకినాడ 1904, 
అ. ౫, వాచిమంచి |౧౮ శ | వావిళ్లవె సెస్సు 1922 

లిముకవి 

ఆ. 3 | చిత్రకవివెద్దన (౧౬ క | కాకినాడపెన్సు, 
కాకినాడ 1940 

అ, ౧౨ నందిమల్టయ ౧౫ శ కాకినాడపెస్సు, 

ఫఘుంటసింగయ కాకినాడ 1940 
ఆ, 3 యాముజాల |౧౯ా శ వావిళ్ల ప్రెస్సు 1926 

శేషయ 
అ, ౬ రామరాజ (౧౬౯ వావిళ్ల పె వ్రెన్సు 0 

భూవణుండు 

అ, ౫1 ుడకిసిరో న ౧౫ శ చం ద్రికాషె ప్రెస్సు 

1935 
ఆ 3 రఘునాథ ఎలి శ శ్రీ రామవిలాస చును! 

భూపాలుడు చిత్రాడ 1919. 
ఆ. రా జక్కన ౧౫ శ వావిళ్ల పెన 1926 
ఈకి| చేనుకార (౧౭8 శ |వావిక్ల్పె వ్రైన్సు 1924 

"వేంకటకవి 

అ | మంగళగరి (౧౯ శ్రీ రామనిలాన పెన్ను, 
. అనందకమి 'దిత్రాడ 19 19 

We 
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సంఖ్య చం కేశ్రము Woes | సాదుబు' నామము" Pe 4 pT 

న తీ లే విజ్ఞాః ప సకరి ము. కాం డు | శేక్రన | వె శ 'చింకళామణి ప్రెస్సు 

1398 
ల 151 విప్ర, దివ నాకా | ఈ ౫ | కదల శాడ మల్ల వ న | శీవకిప్రెన్సు. కాకినాడ 

) చ్యాక్రను 1083 
15 ర్'విచే. వివే: సదువు వూ... కొంకనాక్యుండు | ra వావిళ్ల పై స్సు 1924 
156 విక, విషు పురాచాము | ఆరక! కలిదిండి “క త్ల ' అనుదసెన్సు 193+ 

| | భాొదనా కౌయెరా 

157 విష్ణు హం నిష్ణమాయావిలాస ము 'ఫూవ్వభా. కంకంటి | 

° (ద్నివవ) | 3 ఆ | నా?సీంవారాజు 

| ఉత్తరథా . 
x 

1 రెవిక. నా, ' విష్టుమాయావాట*ము చింతలపూండిఎల్లైన ౧౭ శ |కనందప్రెళ్ళు " 129 
159 ఏథి, పీథినాటకము |“ శ్రీనాథుడు ప శ 
160 వీర వీకభదృవిజయకు ఈక పోతన వ శ్ర | వావిళ్ల సై స్సు 0921 

ఇ ఇ యూ భి క ట్ బా స్త 4 161 చేంక చేంక 'టేశాంధ్రము వర్గులు, ౫ గ వరపు ౧ రివ వావి ప్రైన్సు 19 38 

వెంకటకవి 

" 168 వేంక శ, చేంక టేళ్వనశ తకము తా పెద (౧౫౧౩ వావిళ్ల్ ప్రెస్సు 1949 
న్ తి శ మలయ్య 

168 వే వాచ, పంచతంత్ర ము ఆ. ౫ | వేంకటనాభుండు ౧౬ శ వావిళ్ల ప్రెస్సు 192 
ఇక్ ఇ కార 161 కేం మా చేకటాచల అ ౬ | కుగొండవెం ము ౧౯వ ష్య ప్రెన్సు 1937 

165 వేమన వేనుకసద్యనః లు “వేమన గగ శ eee 1 C49 
166 చైజ, | వె జయంతీవి గానము ఆ. 6 సారంగుతమృయ ౧క శ, | నావిక్ణ్ప్రైను 1 1949 
167 శతకంఠ: శతకంఠరామా మకాము | ఆ ళీ మర్షనక ౧౬ శ వానిపై న్స 1949 
16రిళ. ర శబ్దగ త్నాకరము బు oe ౨౦ శ | డైసీ నీసీయన్ ప్రెస్సు, 

చార్యులు ' మదరాను 1912 
169|ళళాం, శశాంకవిజయము ఆఅ, ౫ శేషము వేంకటవ వతిదరా శ వావిళ్ల పె స వ్రెస్సు 1926 

ఇ 170 భళి, శళిలేటానుణయము | ఆ ౫ అవ్నకవి 2 | వావిళ్డోే న స్సు 1922 
17 ]|శవరా. శివర్శాత్రిమావోర్య్యము | ఆ, ౪ శ్రీ నాథుండు గగ శ రాజమండ్రి, 1080 
172 ళివలీ శివలీలావిలానము | అ, 8 | కూచిమంచి గారూ శ వావిళ్ల ప్రెస్సు 1980 

క్ట తిమ్మకవి 
170వ, సా, శివకశ్యసారము ౪౮౬ వ మళ్లి కార్టునవండి ౧౨ శే బ్రిటీష్ మాడల్ ప్రెస్సు, 

క వ్యములు తా రాధ్యులు చెన్నపురి 19292 
17 4|శుక, శుకస వతి ఆ ౫ కదిరీవతి ౧౭ శ | వావిశపె స్సు 1985 శ ఆలి 0లో 

నాయకపండు 

175 క ఎం మర ₹ 9 గార మంజరి(ద్వివదు త్మ అన్నమయ్య దళ దేవస్థాపముప్రైన్సు _ 

ర న 



గా 
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లో 

a 2 ఇక ర 

Imes 10 వంకే రవం ఇక సం ee ఎ 1 ' చేవస్థానము ప్రెస్సు 
| మాభార్యుండు చెన్నపు3 1987 

177 శేరు | కేవశర్షము ఆక ామరళల్లితమ్లయ ౧౮ శ వావిళ్ల వెన వ్రైన్సు 1027 

7 చక్రిక త్రీరంగమాహాక్యము ఆ, ౫ జెకవక్రవీ గీ శ, 'హందూర ఈ్నాకరం 
_ _ ga వ్రెన్సుః జెన్న పురి 1 999 

SE MR మూ, రంగమాహో క్ర ము అ, ౧౦: కట్టావరద ౧౬ శ | హిందూరత్నాకరం 

- న | ఆకు దు చుండు సెస్సు. చెన్న పురి 1 999 

ఏ వెళ కీ రాధా శ్రీ రాడామాథప చింకలశ్చఢకిఎల్లన ౧౬ శ | కాకినాడ సెస్సు, 
Hes | కాకినాడ 1986 

వు శ్రీం శ్రీవేంక ఇగ చా పద్యము , తాళ్ళ పాక "పదర అశ శ చేపస్థానము ప్రైస్సు, 

హారము లం, కక ma దు | 1985 

1=షెమ దం వట్బక్రద్సర్థెదర్శి త్రము | అరా. మల్లారెడ్డి ౧౬ శ | నుజకరంజని కస్సు, 
. 

కాకినాడ 1898 

శప సనకు పాం. |సక్యథొమాసాంర్యనము | ఆ, క | లింళనమూష్షి ,౧౭ శ | శ్రీరామాళర్ట ప్రెన్ను, 
| కొ మేశ్వరకని | బందరు 15లెత్ 

దష వోడు పోడశకుమారచ9 కము! ఆ.౮ . వెన్నెలకంటి స శ సీటీ ట్రైను న్స, కాకినాడ 

అన్నయ్య 1941: 
Yవెగివ శ నర్వ శ్ష్టరశశకము | యధా వాక్కుల is శ | వావిళ్ల వ్రైన్సు 1926 

| ఫం 
| రిస. | సృష్పవదులు | ముద్ద ని ౧౮ న |రామాకద్ద వ్రైన్సు, 

బందరు 1926 
శ త్ర/ నర్వ. ను. సక్షలక్షణసార | ఆ. 3 కూచిమంచి |౧ర శ |కంజువాణీ ప్రైక, 

... సంగ్తవాము | లిమకవి ఏలారు 1027 
1 దిసమిో 'సమిరకుమార ల ఆ, 8 పున్నగెరి తిమన ౧౮ శ | వావిళేప్రైన్సు 1929 
18 ce | సార గధరచరికము | ఆ క | చేమకూర |౧రాశ వావిళ్లప్రైన్సు 1922 

| | "వేంకటకవి 

1900 ఫాం. న, సాంబనీఘుంటువు పక్షులు, ౫, కగ్తూరిరంగకవి (౧౮ శ వావిళ్ల ప్రెస్సు ర 
19 11సాంబో. సాంబో పాఖ్యానము | న! రామరాజు '(౧౬ళ గారల న స్సు 

| రంగబ్య్క రాజు కాకినాడ 1950 
1 ఏ2 ఫానంపో, సొనందొ పాఖ్య్యానము | ఆ. శివరావుకవి ౧౬ శ్ల వావిళ్ల ప్రైన్సు 1922 
199 పాని. శ ృంగారసావితి, య్ తంజావూరి రఘు ౧౬ శ ఇండీయా ప్రెస్సు; న్ 

చరి త్రము నాఫరాయలు చెన్న పురి 1928 
104సిం. నార. సీంవో, ది ద్రినోరనింవా గోగులపాటి వావిళ్లపె ర్ు వ. 

ల సక క కూర్మ చానుండు 
1958 సీఛారా, సీతారామాంజనేయ | ఆ 3. పరశురామపం తుల ౧౮ శ | వావిళ్ల పె ప్రెన్సు. 19834 

er గంవోసవు గురులింగమూ ర్తి 
196 నీ? | న్యు గీ విజయము కందుకూరి (౧౬ శ | కాకినాడ న్స, 

(యతగానము) “|. రుదక్వి = కాకడ 1940 
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err 

నం | |ఆశ్యా! గంగ్గకర్త | 
కరణం ల్లీ గ శ నానుదము " నూ నా ౪ VE అశ 
సరకు en wus సాదులు ' త క కాలము గం పమావవము 

197 |నుదం ' గదరా పరిణయము త ౫ | తెనాలిజన్నయ్య | అ. ౬౬ వావిక్లప్రైస్సు TE 
జస | జో జో అల 7 కో వో _ అలో చ 199 సుభద్రా. ' నుభ్గద్రావరిణయము |అ.”౬ (హిమం చిజనకవి ఆ. ౧౮| శ్రీపతి ప్రెన్సు, కాకినాడ 

| 1985 
1900 నరా | నురాబ్ధాం'డేశ్వరము ఆ. ౧ | గట్టువ్రభువు | అమెరికన్ డైమండు 

ణ్ ప్రెస్సు, చెన్నపురి 19158 

200 ను. శ '  నుమలిశకకము బాన? వావిళ్లటైన్సు 1928 
| 

201 |నూం ని. సూర్చరాయనిఘుంటువు |సంపుట ్మ ౨౦ శ|కాకినాడప్రెస్సు, 
ములు ఈ కాకినాడ 

202 స్వా... 'స్వారోచిమమనుచరిక్ర, ఆ. ౬ | అల్లసానిపెద్దన | ౧౬ శ వావిళ్లన్రైన్సు 1920 
208|వా.న, హరిశ్చంద్ర ఆ.౫ | రామరాజ |౧౬శ |వావిక్లీప్రైన్సు L980. 

నలో పాఖ్యానము భూషణుడు 

204 వార. హరవిలాసము ఈ, 8 | శ్రీనాథుడు |౧కి క | అనంద '్రైన్సుం 190809 

205 | వారి. వారిసంశము బేఅయ ౧క ౪ | కావికిచై స్సు 1926 
యి oN 

39 ఫ్రా పూర్వభాగము ఆ, ౯ 9 $9 

$y = ఉ క్తరభోగము ఊఊ ౧౦ 9? 9 | 

206 | వారిళ్చ. వారిశ్న్చంద్యో ఆ | శంకరకవి |౧౬ ళ వావళ్లన్రైన్సు 1924 
పాఖ్యానము 

మిగిలినవి స్పష్టము. 
లు 

serene TRE TTT SRST 
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ఇఘ్టంటువు. వామన శిపకామాప్ప(శు 

 భవళ్గూరి 

సర్, శాజారొధాకాంకదేన్చ 
॥ టాలీ 4 శాదంబి బొజియు 
ర్ట ట్రీ కౌ౭డశేవము ప్రక కన త్హనముంయు 

6: ధరంజం Rs ప, | ధన గం దయుకవి 

/ వా నాస్థాన్థవను శ్నేషనిగంటువ్ర | శేళపమిత్రుడు 
రే | మళ్వస 39 ' మనుష 

లీ | మీదినిగెఘైటున ' మేదినికరుండు 
40; రాజ వఫఘింటుప్పు 'నరహరివండితుండు 

1 1; వాచస్పక్యనిఘుటువు | శారానాకశర్కవాచన్నతి 
12 ఓ విశ నని ఘంటువు |మహేశ్యరసూర 
15 వైబ జయం రీనిఘుంటువు దష, కాళుండు 

| | 

lh సంస స్కృశఫగ వరము ప్యానుందు 

| సంస్కృృతభోరశ్రము వ్యాసుడు 
16 |నంక్కకరామాయణాము వాలీ క్రి 

17s సర్వశబ్దసంబోధినీ 

13 సాహీక్య దర్భ ణము వి కనాఢకవిరాజు 
19 | హాలాయుధ్ధనిఘుంటువు | వాలాయుధు(డు 

(అభిధానరళ్న మాల) 
onl 20 వోరావళి పురుషో క్షమడేఫ(డు 

హితోపదేశము నారాయణపండితుండు 
24 | హీవుచంద నిఘంటు = ద్రనిఘంటువు వానుచంద్రుండు 

(అనేకార్థ సం గృహాము) 

ల ద తాలు కానాల క్ 

ఇంకను బిక్కు. కాన్య నాటకాదులు, 

గం?ముదలిసర్గాదులు 

శి ఆంకనులు 

౫ భోగములు 

3 కాండములు 

ఎలి పరిచ్ళేదములు 

౬ కాండములు 

౧౨ కథ్యాయములు 

౨౧ వరములు 
౧ 

రొ కాండములు 

౧౦ పరిచ్ళేదములు 

౫ కాండములు 

౪ భాగములు 

౭ కాండలు 
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1243 ఓంగు 

టు ఉభ. ఒకయతురము, చే, ప. థాకువులకు! దులు టంక్కవాటుల కొప్పెరల్ వాద్యఘాోవ 
భావాద్యర్థములందు వచ్చు (పృక్యశుము.| ములు” రం, రాం కిష్కిం. (శ రు 

ఉఊదా:--వండుట, వంట్క మొ. నం, వి, అ. పుం. | టంకసాల. చె. వి, ,టంకముషగాసాలఎ 1, నాణెములు 

1. చరణము, పాదము; డె ధ్వని (దీనికిం "చెను6 ముద్రింవెడిచోటు"గీ, , ,టంకసాలవైే యు, చావడి 

గన వ్యస్తవయోగము లేదు) వామాదినుసు మేలుసరకుం గలిగి”? వాంస. ౨, ఆ 

టంక+ సం. వి ఆ స్త్రీ. 1. పిక్క; 2. వెలిగారము. ౨౩౧; 2. శిల్బశాల అ భా, ద్వి. ౧౫ 

టంకకము. సం, వి, అ పుం. వెండినాకౌము. టంక సాలవాటు. ద్య. విం (టంకముగాసాలగావాటుఎ 

టంకణము, సం వి ఆ స 1 వెలిగారము; 2. ఒకానొక బంగరునాగొము. “గీ, .. బీజ్సుపుద్ట్వలం 

శండులోవాములను ఆతుకుట పుం. 1. గుల బోనిటంక, సాలవాటులు నించి, ఆము. ౨, 
టి ఆ xX 

ములలో నొక తెగ; 2. చేశ భేదము, కుర 

టంకము. ఉభ. వై. ఏ. (సం, టంకక్సి 1. నాణెము, ఉం్తౌరము, సం, వి, ఆ పుం, 1. వింటినారి ధ్వని; 
(చూ టంకసాలు); 2 నిమ్క_ము. వదియాయు 2. అబ్బురము కలిగించుచప్వుడు; ల ప్రసిద్ధి డీ 

డబ్బుల బంగరునాకోము. (శ ర) “టా చీరలు| _ఆబ్బురము* 
నూజుటంకములు చేనెడి వైనను...భె శ. ౧౮. “కౌరి సం వి. ఈ స్త్రీ, ఒకానొక జెట్టు. విణ 
అం భా ద్వి ౨౭౪ 8. ఇత్తడి మున్నగు (న్. ణీ నొ) టంకారము చేయునది. 

లోవాములు అతుకుట కువషయోగించు లోవా | టంకిక. సం, వి, ఆ, స్తీ చిన్న గొడ్డలి. 

"భేదము, “క, శృంగారము ముఖ్యం బగ్కునంషియు  టంకుః చే. విణ, 1. మాయలాఃడు; 2. మాయలాండి. 

న3గములు దలంవ నవ్రరనములుక , సాంగ మగు “గీ టం కనంగను మాయావి పొంక మగును” 

చేనిం డంకము, బంగారముతోోడిమొఆ పృబంధము అం. ఫె. ద్వి ౨౮౬ “గీ, టంకురక్కసీం బరి 

వొందున్*”* పి, శకుం ౧, ఆ. ౨౫, సం, వి అ. మౌర్చి లంక సొచ్చి. ధర్మం లా ఈ ౧౫; లి, 

పుం 1 కత్తి, 2. కత్తియొజ) 8. కోపము ఢ| నాగరకత గలవాయు (శం ర); క, ధూర్తుండు, 
నాల్లు మినవగింజలయొత్తు: ర. గనవమ; 6 వేంక. మాన, 3౦. 

గర్వము; 7. వెలిగారము, ర గండనొడ్డలి; 9, టంకుకనము* ద్వ. వి, (టంకుగాతనము భా _ర్యము. 

నాణెము: “సీ, దీనారటంకాలం తీర మాడించితి (బాం 

దత్ణాథీశుము త్యాలళాల.”( క్రీ నా థునిచాటువు) టంకృతి. సం వి. ఇ స్తీ టంకారము, వింటి నారిధ్వని, 

టంకమాపుల్ల ద్య, వ. (టంకముగాపుల్ల.) కంచరి టంగనా. డే, వి. (హిం. టాంగన్.) మట్టపుగుజ్ణము. 
సాధనము (వాం (శ. రృ టాంక్క్ చేశపుగుజ్జిము. 

టంక్షరిందు, చే. సః శ్రీ* ధనురాదలనారిని టం అని టంగు జే, వి. టంగువారు. (శ, రృ 
ధ్వనిరిపం జేయు. “వ, ,,భనుర్ణుణంబులు టంక | టంగువారు. దే. వి. (టంగుషాచారు) గుజ్జమువె జీను 
రించుచు,... ఖభొగం ౮, స్కాం, 3 3౪ జాఆీపోకుండ కట్టుట. యువయోగించు వట్టెడం 

టంకవాటు* ,ద్వ వి. (టంకమ౫చాటు ఒకానొక ఎక్ __వశోరంగారు జరళారుటంగువారు”” రసిక, 

బంగ్గరు నాణెమ్ము. “ద్వి, పీటలు శలగ్గడళ్ చిరు ౧, ఈ రాగ 
Il 



టక 
a 

టకటంకు. వ వి, మాయా, gg మ? టక టక్కు 6బెట్టు: 

బొంకు. క, మాయావి. ,+మత్రకరి 

యవ, ia కనుగను py స pao 

ఫొంక మగును.” ఆం భా. దొర ౨౮౬; ర్త 

ధూ ర్హుడుః+ వేంక, మాన, ఏ0. 

టకటొం ఎరు = టకటంకు, బిల (మాయావి, టక్కు 

"ంకు టాటోటు ఠవళివగలు ..సా స 

అ, ౨౦౫; పాంచాం ౧, ఆ ౨౧; 2 (కజినుండు 
60 

తో 

సి టకటొంకు టాటోటు టనమ్కులాండు . .. 

నీ, కూళ గడు సన వర్ధిల్లు గుజకు పేట్టు' ఆం 

సం, మాన ౧౧; 

టకటకం చే. ఏ. 1." చలనము “చ, . అమృశతాొం 

శుడు రాహువు కన్న క , డకటక 

మోని యుండండె దృథస్టితి ఇప్పటియట్ల భాస్మ_ 

రా భౌ శ ౯౬; డి నదచుట మున్నగువాని 

యు దగుధ్వని కనుకరణము (నా వాండు టక 

టక వచ్చుచున్నాడు, 

టకుట, చే వి, నవ్వుటయం దగధ్వని కనుకరణము. 

“కీ, కలికకలకంఠ కలహంన కలరవములు, వలుకు 

కివకివ కవకవ కేటీ టకుట్క కకుట కవహాకవా 

వాననము ల్ల శరవములుం, జెలలో నిద్ద ఇ రతికేళి 

నలుపునపుశు,” హంస. ౧, ఆ. త 

టక్కము = టెకొ_ము. (బ్రా) 

టక్కరి వెం విణ (సం. రక్కి. టక్కు అరి 

ఓ, మోసగాడు. “ఊ, టక్కరు లుక్కీవుల్ 

బలుతుటారులు,,లనమోిర్క, రో; అ, ౨౨ ఆం 

భాం దిష్టి ౨౮౬; 2 కుజనుండు, దుర్తార్థుండం 

ఆం, సం, మాన, ౧౧. 

టక్కరి కాడు, వెం విణ (టక్కురిస్తాకాండుం స్వార్థ 

మున) మోనకాండు., “గీ. ఓరి టక్క_రికాందే 

యియ్యోజ "లేవి కజవ “వేటికి, ..' "అచ్చ. సుం 

౧౩౨౭ 

టక్కి_యము. డే; వి. ధ్వజము. (చూ, టక్కెము) 

టక్కు. వై. వి (సం ఠక్కః) ఏ మోసము. 

"ఊఉ. అక్కుట పొట్ట చించిన నొకతర మైనను 

రాదు espe, డక్కు_లె గాని య మనిన 

కా మన చేరడు శుక. ౨ ఆ ౪౩3 ౭. ఆచ్చ. 
నుం. ఈ ౭; లు . అసత్యము, ఆం, భా శ ౧౧F. 
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ద్వ అ శ్రీః (టక్కు. పెట్టు.) 

మాయ కలదగు. “*టా.,.దూతి ఓిలువం దల 

వాకిటిం బాసి వల్లవ్నా లింగనకాంతుం దన హిళ 

నేం సవ బ్బా డక్కు-ం బెట్టి తు;చ్చ్భాంగన రథ్య 

"చేట, వేం. పంచ. ౧; ప్, ఎవర ౬ 

Sh ద్ష్టజ విం, న కుజ 

నుండు? దుర్తార్డుండు. ' సీ టకటొంకు టాటోటు 

మానం, ౧౫. 

టెక్కె_ము = టక్కియము అజ ఠాన్రనశుండి యన్న 

మిలీ టక్కె_ము నాలినయప్పు, ,.”ఉ హరి, ౫ 
అం _౯౯ క్ 

టగరము, సం, వి. అఆ, శే. వెలిగారము 2, 

విలానవిషయము, కణ, (అ, ఆ, అ మెల్లకంటిది 

టట్లరి, వి ఈ స్తీ! 1. డప్పు 2. లంపా 

పౌద్యము; త, అనృకమాడుట (మే. ని) 

టపా, హిం, ఏ. అంచె, (శం రు బౌ 

టపాొకొయ చే, వి నుశేకారము మొదలగునవి 
నూజినమందు పోసి వర్తి పెట్టి తాటీియా+కుతో 
బిగించి కట్టినకాయ, (అది చేలటపాశాయ “గోడ * 
టపొకొయ అని రెంగురకములు. వా ఒకరకపు 

చాణసంచు ఆని శ. రు) 

టపాలు = టపా, (శ. ర a 

టమటమ. చే. వి, టముకు టాంటాం (బ్యా) 

టముకు, దే, మి 1. డవ్వు (బ్రా 2, డవ్వుకొట్టుచు 
చేయు |పృకటనము. (బ్రై వా) 

టముకువేయు చే, స, (క్రి. (టటముకుగా వేయు డప్పు 

కొట్టుచు పృకటిచు. (వా 

టలాయించు. చే. అ. క్ర ఆటునిటు తిరుగు, (శ, ర) 

టవర దే. వి, ధూర్తస్త్రీ; ధూర్తుండు. (ట్రై 

టవలి, చే ఏవి, బొంకు. జంక మాన ౬౬. 

టస్సా. హీం వి. రీతి; అచ్చు. ఈ ర 

టా 

వనాంకముం నం వి ఈ న, నల్ల వెలయ పండ్లరసము షో 

చేసిన మద్యము. విణ (అ, ఈ, అ) టంక నం 

బంధ మైనది, 

టాం కారము, సం, = టంకారము, 

టాంగనా = టంగనా (శర 

టాంగన్లులుము, - బే. షి (టాంగనాగాగ్గుజ్జము. ఇట 

సమాసమందు వాల్టుపరమగుటచే తుదియాకార 

టమ్యేలాండు కిసాంల్లి +.” 'ఆం, సం 

పుం 

నం. 



టాంటారి 

' లోమముం) “శా, ,సరాజీ ఫారసీ దేశపు కా డాంగ; 
నుణము నెక్కి వచ్చెను...” ' రంగా. 3, ఆరోరా 
గణ 

టాంటాం. ఆం ని. టముకు. (బౌ 

టాంటాం చేయు = టముకు చేయు. (వా 

టంగనా. (శ. ర 

టాకింము. జే, లూ 

నొకటి శాశించు. (బ్రా ౪ 

టాక నా 
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లి [= న్య లే 

| టాటోటు కాదు. 

క్రి. (కత్తీయు ఒక్షదానికో | టాణేదారు. దే. వి అధికారి. వేంక. డే 

త్ క 
నా. 

'జెద "8 ళం జని మామ,” అచ్చ. య చం వళ 

2, వ దుకార్దు(డు. అం సం, మాన, 

౧0౧, 

of 

జే వణ, (౮ టిోేటుడా కాడు) 
్షషూసగాడు. (శ, రు 

వ. ౧. 

టాపు, ఆం, వి, 109) పెభొగము, 

టాకీ, హిం. వి. కేం చినియినగుడ్డకు వేయుమానసీక. | టారము, నం వి, ఈ పుం గుజ్జము 

(వా 2. ధోరణి, పద్ధతి. వ్యవ: ఇన్నా శ్లీనుండి టారుండు, నం, వి. ఆ, ఫు పుకు 

వాడు ఒక్కటాకీన SR రె. వజపుమొద టావు = తావు, (క. టావ్ర) 1. స్థానము, , 

లగువానికి బిగువ్వకొఅకై. నడువు నడుమ ఒకవై.పు 
నుండి కుడవ'వై పునకు వచ్చునట్టు ేనినదారము 

గుచ్చి యది జాజిపోకుండ నందు చివరలను 

గుట్రెడు గుడ్డముక్కల -చిన్నమడంక (వా 4. 

ఆం. షి బి. Talkies) మాటలాడు నశబ్దచీలన 

చిత్రము, మాటలసీనీమా, 

టాకు. బే. వి. (క. టాకు"; 1, వసార, “గీ, .,న కాంత 
సౌధంబు టాకులోన,.” పాంచా. ౨ ఆ ౯. 

చంద్రా. ౨, ఆ 3౭; 2 ఉంగరము మొదలగు 

నబి జాజీ రాకుండ బంగారు లోనగువానితో చేసీ 

= వేసిొనెడు సన్ననిసాదా ఉంగరము. (శ. ర్య; 

5, ఓర *వ, ,,ఉదిరి బంగరు బ్మత్తిటాకుల వచ్చల 

డంబు మోజుతిన్నెలు,,..శళాం, ర, ఆ, ౧౭౦; 

ద. కణము, నిమిషము, (ద్ర 

టాటాలు, దే. వి. బ (హిం, ఠాఠ్స జాబు; దర్పము, 
(చు టాటాలు గుణియించు.) 

టాటాలుగుణియించే. చే. అ. కి, (టాటాలు చ్లా 

గణియించు) జాబులు పలుకు; “సీ ..కోటికిం 

బడి త్తి టాటాలుగుణిముంప నే. నేర్తు మణీ 
యును నేనె చేర్తు” విప్ప. ళో, ఆ అరా” 

టాటాల్టూణించే = టాటాలు గుణియింమే; “మ... 

బళా మంచివా, డవె పో వేటోొక చోటూం గానవె 

“ కదా టాటాలుణింపంగ , ,,”" శ్రబంధ. ౭25 లర, 

టాటోటు, చే, వ. మాయావి మోసము;, ee 

టక్కు. టకటొంకు టాటోటు ఠవళి వగలు గట్టి 

WE 

ముట్టిన త్రన్విన మెట్టినటావు” బన ఏ్వ ఆం 

కలగ చం 8, కాకితము (వాం ఒకటావు 

కాగితము.) 

టాలాటోలి. జే. విణ. టక్కరి (శ. ర. 

డ్రి 

టి. జే, వర. ఇఏ 'బివవిభ క్టిక శబ్దకులకు కొన్నిటి 

ప గొన్నిటి కంతాజేశ ముగను, 

మళకీకొన్నిటి కుభయముగను చేరును. దీనికి ముందు 
వ్రాస్వ మున్నచో నిండుసున్న వైకల్పికముగ 
నగు పదాదినే హ్రస్వ మున్నయెడల నిండునున్న 
నిత్యముగా నగుశు. ఉఊదాః:---(అంతా గమము 
నకు, కొన్నిటిని పడిటికి మొ. (అంతాదేశము 
నకు ఉదా:జాాకంటిన్సి గొడ్డటియందు. మొ 

(ఉభయమునన్రు ఊదా:---మూండిటిని మూటిని. 

మొ. (నిండుసున్న వైకల్పికమునకు ఊదా; 

పదిటికి, పదింటికి. "మొ. 

టింగణా. చే వి. గుజ్జము “చ కడిగిన మా క్టికొ 
కృతియ కాం దగు నా నొకపొట్టిటింగణా ...” 

సాంబో, ౨, ఆ ౫౦. 

టింగు. చే, వి. వీణాదులధ్వని కనుకరణము, (దీని 

ఆఅమ్రేడికము  టింధటింగు) “వ.. అ 

గారడ్ర చేతి లిపిరికి న్నార లటింగుటింగులును .,." 

ప్రజ. ౭౮. “సీ, నారదృశ్సుతిం సార్చ చేరవు 
సీస్పు లెమని పీణౌ టిండటింసనన మోటు.” దశా, 

౪, ఆ ౧౧౯ 

ెట్టింకే గలది కలె శెలుపు.”సా. ఏ, ఆ, అక. టింగురు, చే. వి. వీణాదులధ్వని కనుకరణము, వ తపం 

టల. I; చాంభికండు. “ఆ ఒక్కరో కోతి సేం రియా 

యుక్కు_న నీదుప్రో, 'లెల్లల గాల్చి మేటీ" మొజచి | టికము, 'వై. ఏ (సం, త్రికము ముడ్డి వూసే (శ, ర్స 

దిండి, బంట్లం దుశిసవై చుపట్ల సీటాటోటు; దనపుం |.టిశెట్టు, ఆం. వి, శీలత. శ 



టికి 
ర 

టిట్టిథము. సం. వి, ఆ. పుం టిటీ అని. కూయునది, 

లకుముకి. ఆం భా, తృ. ర, (దినిని తీతువ్రు 

అనునర్తమున డకొందణు ఇవృయోగిం దిరి) నా. 

వంచ. ౧, ఈ రోం౧౯, రవి, 

టిప్పణము* సం. వి ఆ పుం. టిప్పణి. (వ్యాఖ్య. 

టీప్పణి సం. ఏ. ఈ. శ్రీ 1. టీక 2. సంగృవా 

టిజ్జి. చే వి. 1. మోనెడిజంతువు (శ. ర; 2. ఎడ 

మకు మజులుటకై వలపలీయెద్దను తోలునపు 
డువయోగించుసూటు (వా 

ట్రీ 

1246 "క్రింకీ 
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టెంక చే ఏ, మామిడి తాటి, కాయలలో నుండు 

ఏిళ్తు, ఊదా: మానిడి టెంక, తశాటిటెంక. 

“టెంకణము, దే. వి, నమస్కారము. “నీ, నతియం 

జోవోరు మ్రుక్కు_ దండంబు టెంక్క,ణంబు 

వేమోడ్ను...4 కాంర్డీక ౨ ఆ ౨౦, ఫొ 

చేంక ' మాన, ధ్, 

'బెంకనము = టెంకణము. (నమస్కా-రము.) “వ... 
గోవర్భనమందలి గోవవేమునకుం డెంకనాలు ,.” 

వ,బంధ, ౮౮౦. 
టీక, ఉథ చే వి మల్లయుద్ధమందలి పదునాలుగు | చ్రైకాయ, చే. వి. (చెకళాకాయ ) 'నారిశేళము. 

విసరులళో నొకటి “వ... ఆంత్రటీక టీక...” 
జ య రీ (ప్కబంధ ౭౮ సం వి ఆ త్త 

టీకమో బే వి. ఒరగల్జు. “ను . కావి రనునిధ్ధాటీకము 
న్షన్సడన్ ” చంద్రా. ర, ఆ. ౧౭. 

టీకా. చే, ని 1. ఒకదినును వకకము; 2 స్ఫోటకము 

వ్యాఖ్యానము, 
“ఆ .. ,.కుక్కకుం డెంకాయ, దక్కదనెడి వలు 

నిక్క మయ్యె” దళం ౬ ఆ, ౮౬ దశా. ౫% 

తు, రాగి. 

టెంకాయకెట్టు జే ఏ. (చెంకాయ్యాకెట్టు ) శారి 
శేళక్ళతుము, కొ బ్బెరబెట్టు. ఆం, భా, ద్వ ౭౮, 

మందు ర_క్షములోసికి ఎక్కు_నట్టు పొడిచిన "బుుకాయపాలు బే, ఏ. (టెంకాయ పాలు కొబ్బరి 

గుర్తులు వా వానికి టీకాలు చేసినారు. 

టీక. జే. వి 1 నడచుటయందలి నిక్కు. (శ ర); 
2. విలాసము. ఆం భా. పృ ౧9౯. 

టీచరు అం. వి బోధకుడు; ఉపాధ్యాయుండు. 
టీచింగు. ఆం. వి బోధించుట, బోధనము 

టీపు. చే. ఏ. మంచినడవడికకు ఫూంటగాం గట్టిన 
ధనము, (శ. రు 

టీవి=కీవి. (విలానము ) “క. ఈటీవికి సీశేరికి, మేటి 
తనంబునకుం జూల మేలికతనంబే. ” అచ్చ. నుం.౧౩. 

తుం * 

టు. చే ప్ర. 1. కొన్ని ధాశువులకు వచ్చుకృక్చ్రక్య 
యము, ఊదొః వపడు==- పొటు, పొడుచు-పోటు; 

2, సంధియందు వచ్చు ఆగమము ఉఊదా.-సర 

నముశేటుగ అలుక = సరసపుటలుక 

కాయలోని నీరు “వీ కండచెక్కిరలు టెంకాయ 

పాలు” సానంపో, ౧, ఆ ౧౮ 2 కొబ్బెరకాయ 

లోనిముక్క నలుగ రుబ్బి రీసిర క్రీ రము, కొబ్బెర 

పాలు (చా కొ బ్బెరపాల శీరాన్న ము. 

టెంకి. దే వి, పే ఉనికిపట్టు. “అఆ.., టెంకి నున్న 

యొణం బన్ను నట్టు సేసి మాయ యావహించె.” 

భార మొ ౮౨ ఆం. భా ద్వి, ౧౩; 2 

నృవాము, “క్క, దూలాలు వెంకి నుండిన వాలా 

యము వేటు వచ్చు,,,”వేనున. ౨౮౭. వార. 

౨, ఆ ౬ర; 8. మడుంగు జలాశయము. “ద్వి 46 

టెకు లింకిపోం జేసి” ద్వి, వారిశ్చు, పూ 
౧౬౫౭, వం. శీ. కాటియాకులకు బెజ్జము వేనెడి 

సాధనము (శ. ర); ల్. పుస్తకములు కుట్టుట 
కువయోగించు పిడి గల లావునూది (వా 

టుంటుకము. సం. ని అ పుం. 1. ఒకానొక పత్నీ; | టెంకిపట్టు (టెంకిగావట్టు) ఊనికిపట్టు. “సీ, సుకృతి 
2. నల్హచండ. శో; త. దుండిగము. శీ కణ, 

(అ. ఆ అ) !. అల్పము, 2 శ్ర్రూరము, 
టునాక. సం స ఆ స్తీ" చేలళాడుళీ* 

క్ష టూ 

టూకి దే వి సంగ్రృవాము (శర వా 
టూకించో. దే, సః శ్రీః నంగ్రహించు, (శ రృ 

టూకీ = టూకి (వా) 

గమ్యుము విరించికోలాంగ నాపాణివంకజాత 

- వరంబు 'టెంకివట్టు” ముకుంద, ౨ అ. ౨౦.. 

అమక. ౧, ఆ ౧౧, పొ. ఎవి వం. + 

టెంకియ. దే ఏ. మాదిగవాండు 'బెజ్జము వేనెడుసూది* 
(శర 

టెంకివెట్టుకొను చే అ, చ్చీ (టెంకి4+పెట్టువకొను, 
నం మున కాఫురముండు, _ నివసించు. “వ, కన 
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Ur లుం 

వేంకటా చలంబువంకం డెంకివెట్టుకొని, నై , “కాళ 

5, ఆ. ర౬. 

ఆం. భాం ద్వి. ౧౫ 

బెక్కియము = టెక్కెము, “గీ. బిరుద్దుటెకి 
ములు మోలకిల్లపదుప్కు పొదు నొదలంగ, ., 

సాంబో. ౨, ఆ ౧౧౦. కాలీ, ౬, అ, ౧౪౫. 

టెక్కు. బే వి. యావనము అందము మొ. వాని 
వలన గల్లుగర్వ్టము. (గ జక్క.-చలు ేరం గలువల 

టెక్కు. జార స్ చంద్రా. ్క ఆ. ౧౧౮. శుక 9, 

1247 

| టెక్కి. దే. ఏ ఒకరకపు కుళ్లొొయః: (చూ. గౌదకట్లు 

టోకు 

| టెక్కెమెగర్రంగొట్టు. జే..అ. క్రి. (బెక్కెముగా 
ఎగురన్ కొట్టుఎ చచ్చు. వెంక, మాన. ౫౬. 

టెక్యము. డే వి జెండా, సాం. ని, స్థా ౬, 

శ్ర 

'బేంకణము, సం, ఏ. అ, పుం ఒకానొక చేశముం 

య | కి దే, ఏ. మక్స్యపిేశేషము.- (శ. ర) 

33 బేంకుం దే. విం "లేంకు, క క చవత,ము (శం ర 

“నీ చేకులంచాలు పగడంపుమే(కులు, , , సత్యం” 

సా, ౨, అ, ౨. కుక. ౨, ఆ. ళల. 

జేశుదీని. చే, వి. _ టేంకుగాదీవి) శాకద్వీవము (శ ర 
టేపు ఆం వి. (౬069) నాడా, బద. 

ఆ ౪౩3౭. 8. విలాసము ఆ ఛా. వ ౧3౯. 'టేరుండు. సం. విణ (అ. ఆ, అ.) మెల్టకంటి వాడు, 

3. చక్కందనము, 

నొరయం గల్టిన చెక్కుల టెక్కు వాడు, , భో విజ 

౧ ఆ ?౦ చం రా. 3, ఆ. 3. ఓ విధము 

“వ... మావికఅచునక్క 'టెక్కున...చందద,. వి: 
6 ౫౬ ర్. టెక్కె_ము,” “కీ వలరాజు 

చెక్కలు గెలుచు"న్నే క్రములు నా వలరాజు 

చెప్కలు గలమొగంబు” చ ంద్రా ౫ అ. ౧౨౫. 

టెక్కులక త్రై. జే. వి, (టెక్కులు+-క త్రై ) విలాసవతి; 

“ఉ...మేల్ టెక్కులకత్తె నంచు.దివి శీవి 

నులింవయగి ,.,టా. వారిశ్న. ఈ ఈ ౧౧౭. 

'టెక్కులాండి = బెక్కు_లక'త్తె. (టెక్కూలుశ అండి) 

“గ్ మాయపుం డెక్కు లాండిమై డాయునపుడు.” 

కువలు అ అం ౭౯ 

'టెక్కూలాండు దే. విణ. ( టెక్కులు + ఆదు 

చెక్కులు గలవాండు. (శ, రు 
బెహ్కవ. బే, మి 1, విలాసము. “గీ ఆఖ్లిలకళలందుం 

* దోడుసీ డగుచు మెలగు, నధిఫునకుం బాల 

“మున్నీటి యాండుబిడ్డు యరిదిమక్కు.వ టెక్కుువ 
నవిరకంబు, నురము డింపక యతడు ర్చ న్నువచ 

. రిం” కళౌ, రా ఆ, ౨౫౦౪, బహు, వ,ఆఈ ౬౦ 

_టెక్కె-పుగాము. ద్వ, ఏ. (టెక్కె_ము గాము కేతు 
క్ట గ్రవాము. (శ : ర 

దెక్కెమూ డే, వి. (క బెక్కెం జెండా. “సీ డాలు 
టెక్కె_ము సిడమ్తు,. . కశేతునామంబులుం, , .” ఆం. 

భా ద్వి ౨౨౧ “ఛ,,.ముచుపైండి ద్రాం 

తలకలీ టెక్కెనుల్ ,,," య ౧, ఆ, ౭౯. 

“జ, కమ్తనిజానవా 'టేశ. చే. వి మండుటయం దగుధ్వని కనుక రణము. 

“ఊఉ టేశ్రన నుండి యన్నమిలిటెక్కెము తూలిన 
యస్టు సంగరం, బేవలశైనం గల్లు నని యెన్, 
ఊ హారి. ఎగ ఆ ౯ (శ. ర. సా. 'టావుల 

నుండి . . , పొాఠాంతరము, 

శ 
టై. ఆం. వి, (Tie) 1. బంధము; ర కట్టు. 

టైపు ఆం, ఏ. (౨9) అచ్చుకూర్చుట కువయో 
గించు నసీసముతో వేసిన అతురములు. 

టైము, ఆం. వి (Tine) కాలము 

రు, ఆం ఏ. (పల) మోటారు మొదలగువాని 

చక్రములకు చుట్టును రబ్బరుతో చేయువలయము. 
టొ 

టెంక. చే. వి (త టొంకు) | 'పారుమ్యము. 

“క చిలుకల కోయిల పలుకులు వెలయం7ా6ి 

డొంకు గలదు...'వీర 3, ఆ ౬౩; 2. పంపు 

“ద కరభము లన్న పేరు వినంగానె ఏ కారముం 

"డొంక చెల్పెడిక.” శశాం. 3, ఈ 90, 
విణ నిమ్నాన్నరము. (బ్ర) 

టొంప చే వి. గుదిగజ్జి, (వా) 
టొప్పి = టోపి *ఆ...పిడుగువేసినం దలటొప్పి, 

యాయగుచే వివేక మైన వలదె” ఊ వారి. ర, 
ఆ. ౧౬౬ 

టో ఖు 

టోకు చే. వి. అస్ఫాలనము, మల్జురు ఒకరిభుజమ్నుల 

నొకరు తాశించుట. “మ,,.వేగాడ్వస్థా దగ 

బోదుల్ దగ సాముసేయటక్యు గాంశా కంటె 
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. టోకియ్యంగన్.” చంద్రా, ర్క ఆ. _౨౧౧- ఆం. 

ఛా. కృ. ర౫ విణ. 1. మొత్తమైనది (ట్రై); 
2. సమివమైనది ఆం. ఛా. కృ: ర౫. 

టోటము సం. విణ, (ఆ. ఈ అ.) 1. కొంచెము, | 

2 సీచము, 

టోపి = టొక్సి. (వట్టులోనగువానితో చేర్పజుచిన 
కిరీటము.) CE జిలుగుమృణా లతంతుకృత చేల 

ముతో శిగురాకటోపితో రావి, ఈ, ఆ. ౭౭ 
ఆం. భా ద్వి, ౧% 

టోపీ - టోపీ (వా. 

టోలా. హిం ఏ. గుంపు (శ. ర 

టోలి హిం ని 3వెసలో చెనిమిదవాభౌగము (శ. ర) 

టోరీ = టోలి (వా) 

టోళి = టోలి. (వా, 

ధ్ర 

ర, ఉభథ చే వి ఒకానొకయతరము. సం. ఏ అ. 

పుం. 1. మండలము; 8. చంద్ర బింబము; 3. 

శివుడు; ఓ. శరూన్యము (దీనికి తెనుగున వ్య స్త 
ప్రయోగము లేదు ) 

కంగు. చే.వి. గంట మొదలగునది మ్రోయోటయం దగు 

ననుకరణము, వాఃాఠంగున ఒంటిగంట కొట్టినది 

ళంగుఠింగు. చే. వి ఆయుధములు మున్నగు కఠిన 
వదారము లాొం౭ండొంటిని తాంకునపుడు కలుగు 

ధ్వని కనుకరణము; “ఉఊళత్సా...డబ్బు డుబ్బు 

ఖంగుఖింగు ఠంగుఠింగు మస్థ షనుల్ * కళా. రా 

అ. ౧౦౯ 

ళంఠం. జే ది. గారియొక్క_ ధ్వనికనుకరణము; 
“క్షం _లుంకించి గుణనినాదము, ఠంఠన్నున బాల 

చేసె కఠవఠవ గదురన్ భాగ. ౯, స్యాం ౬౧౫ 
తక్కు.రము సం పి అ పుం. దేవ ౪ వ్షిగృ హాము. నే 

ఠక్కు-రుడు సం వి ఆ పుం 1. చేవక (శ. ర) 

ర, సంజావాచక పదములచివరకు జేరుగొరవ 
చాచకణేదము. (టాగో రని వంగీయులు ) 

రమ్ము. దే. వి వటనోదులధ్వని కనుకరణము; “చ, బలు 

_ వటవామ ఠమృనుచు భభ్లనిగేదామునందు మోసీ 

నన్,” శివరాం, ఈ, ఈ ర౨ 

కతసరవ. చే, ఏ. 1. గ్రోమము; - “క భువి నంతదవ్వు 

“ చీమును భపఠవ లే కరుగుదము పహుటాహుటి 
'నడలన్*' స్వా, ౧, అ 8౬ 2, జంకు; కొంకు 

“జ _ క్రవభవ కకత యగుటం జనియింజెను, 

సిక్ర నేడు... వేం వంచ ఈ, ఆ ౫౭౬; 8, 

బాధ. “క,..లుంరిర్షిచి గుణనినాదము, థంఠమన 

చాల నేనె థవఠవ గదురన్* భాగ. ౯ సం. 
౬౧౫; ఓ. చింత విచారము; “చ... జూద మాడి 

త్కెత్తువొ చని. తెత్తువో యదియు దోసమొ 

నాకు నేటి కా ఠవఠరవ...” వాల్మీ- ౨ ఆ, 

౧౦౯; త్, దుఃఖము; “క. ఠవఠవ వడనేటికి మది, 

'శివగోచర నీకు నన్ను6 జం చొకండు శ్రుతి 

వ్యవవారేతరమశమున, దవిలి మవాభ క్రిం గొలువ 

దయపుట్టుటయున్.” కాళ. 3, ఆ. ౧౦౭; 

6 ఆసత్యము. ఆం భా, వ్ర ౧౧౯. 

ఠవణి చే ఏవి. ఒకానొక స్వరస్థానము “ద్వి- భజవణి 

రవణియు ఛరణి,, .=బన. 3, ఆ ౯౩౮ పం. 

ఠవణంచే జేస క్ర" l. రచించు, కూర్చు. ళ్ 

ఠవణింతు నొక్క (శ్రీ భెాగవత చరి త్రంబుం బరమ 

కల్యాణ సముద్భవభవనంబు , .. ” పాండు ౧, ఈ, 

౧౮ ద్వి. పరమ, 3, ఆ ౧౭౫% పొ; 2 చేయు, 

“న్స్ ఈవణించు శింజినీటింకారరవములు . . .” భాగ. 

క్కి స్కాం, 5౬౯. కాశీ, ౨ ఆ, 6౯; తి. 

పోలు “ఊఉ. నేండువండుచాయ ఠవణింబెడు 

మేన, శ్రీరం. ౧; అ. ౧౬౭; ఉ నడువ 
జేయు, ప్రవర్షిలబేయు. “సీ. పరాశర 
సుతుండు, చతురవర్హా శృ మాచార ధర ౦బులు 

ఠవణింప. , భాగ, 3, స్కం, ౧౮౯. 

ఠవణిల్లు. చే అ. క్రి. 1. ప్రవర్తించు “సీ ఎవ్వడు 
భవణిల్లు చెల్చజీవులయందు ., ,” కాశీ. ౫, ఆ 
౯కు, వాల్మీ* ౨ ఆ. ౫౭; 2. ఒవ్వు (నీ తల్లి 

దండ్రులకు నిద్దపుభ_క్లి శవణిల్ల శుశ్రూష, చేసిన 

శుదమతులు.” కాశీ వ ఆ ౧౧ ఆం. భా, త్స 

౮౨; 3. ఉచిశమగు “రక, , . నమస్కారము 

లోలిల్న జేయ. పదపీ,భము గలనికుం బొగడ వశమె 
ఠవణిల్లంగన్. భాగ 3, స్కృం, రా 

ఠవర, బే. విణ "నేర్పరి “క కమ్మల నచాతుచక్కె_రః . 

శనగ మాటాడుఠవర కలకంఠథనరా.” .విజ 
ఏ, ఆ. ౬ అం భె. తం 3, ద 

భవరశనము. ద్వ. ఏ (ఠఈవరగాకనము ) నైపుణ్యము 

“గీ కవరతనమున నెచ్చోట సవకు లేక” పె 
శకుం ౧, ఆ ౪3. తా 



థ్రవ 

వళి. జే. ఏ కే. ఆనత్యము, అం. భా, ప్ర ౧౧౯; 
ర. కవటము- “క. బంతిమొగంబులరక్కనుం, 
డెంకయు వైళంబ ఠవనళి యేురువడంగన్.”' అచ్చ | 

ఆర ౫౨. సా. 3, ఆ 

మెనది. “మ ,.భ్వావణమా కల్ల విచారమా ఠవళి 
వంశాచారమా నా_స్టీ 

కణికాంయం. జే విణ. (శవళి4ాక్మాడు 3 1. మోస 

గాదు, “కా ఆటు లున్న ఠ వళి కానిక్, దటీకునం 

బొడంగాంచి.. .” అచ్చ. యు ళం౦; 2 

ధూ రుడు, “నీ టక్కరి చిలుమువాల్ ఠవళి 

కాడు. *గీ, ..ధూ ర్తుండు” "వేంక. మాన. ౨౮); 

5. కజనుండు, దుర్తార్థుండు ఆం సం: మానణ౧. 

ధవళీ, బే. విణ, కవటము, కృలి,మము. క 

టాటా ల్లుణింవంగ నీీఠవలీఎద్యలు చూవవోర్చు 

నది సిటక్- "లేదు మాబోంట్లతో ఒప్ప వ బకీధ, 

వ్రబంధం 26౮. 

ఠవిణ దే వి ఢంకా. “సీ గృహారాజురథము 
ముంగల  జయాంకంబుగా 'జాకొల్పువ జృంపుళ 

ఏిణి యనగ” భాను 3, ఈ ౮9. 

క Loy 

ఠాఖురు, వైవి, గ్రా. కే చేవక్క 2. అధివతి; 3. తండ్రి, 

రాసారు = ఇ రఠాకురు. (వా 

ఠాణ. దే. వి పోరునపుడు మల్టలు నిలుచుచోటు. 
“వ, .2 ట్లిద్దజు నుద్ద విడి నున్నతవిషమంబు లగు 

ఠాణ లిడి...” భాగా ౧౦, స్కాం, ఫూ ౧౨ ర. 

ఠాొణము. వై, ని (సం. స్థానమ్ ) నివాససానము. 

“చ. ,ప్రోడతనంబుల అాజణముల్ పుఏక్ , చబొద 

లెడి భూసురోత్తముల భూరిపవిక్రశరీర వల్ల 
రుల్ ౨ సాండు, ౧,ఆ ౧౦౮, పార్వ, చ 

"ఆ ౮౨; 2 కావలి యుండుచోటు. “క గడి 

దుర్గ ంబులకోటల, నిడుఠాజపువొరల కెల్ల 

ఇవ్వడు" శకేళ్లేపుడమియి మన్నెపజీరకు. ,. 
= కూ హరిశ్చం ౧, ఆఅ ౬౬, 

కాణ దారు, చే. ఏ. అధికారి. వేంక చేవ ౧౮ 

ఠాణా. = రఠాణము (అధికారులుండుచోటు) 
“మ్మ, శనై న్యముమోందం దారసీలు-చు క" ఠాణాలు 

ఛాయించుచున్* రంగా, 3, అ, ౨౭౮ 

థాయము. వై, వి. స్వరస్థాయి. “చ, రాయముచేసి 
యొక్క_ర్మాగము దగ చాలించి... భాగ, 
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SOA. విణ అసత్య; 

, ఎ వాన్షస సి ఈ. ౨౧౧. రాలయించే. చై 

౧౦) న్యం, పూ ౧౦౯౧. పండితా. పర్వ. 

౨౭౭ పొ. 

"శాయి = కాయము “శొ ఠొయిం బద భవావదాన 

ముల పాట 'ల్రేట లుప్పాంగ , విప 

ఒఉ రా ఒఆ ౧౫౫%, 

క్ర ప 

కాణాలు శాయించుచున్ గోరంగా 3,ఆ ౨౭౮. 

శావ్ర. వై.వి (క రావ)! స్థానము “క, నోవర్థ 

నాద్రిం దొల్లిటి,ఠావున “విపు ౭, ఆ 

(శ. కు జ్ ఠావుననుండి యన్న మిలిట"క్కె-ము 
గూలినయప్హు ఊఉ. వారి. వి ఆ. 30; 2 

“ఛా. = ప్రాణముల్ , ఠాన్రల్ దప్పెను,.. 

భాగ. రా స్కృ_-ం, ౯౦ విణ. మేలైనది “టా... 

వీయంబు వ్రయాగము పూమకూాటశుక్, 

ఠా వగురంగధామము, ,, "భో. ౧, ఆ ౧6౮. 

చెష. జఒఅ ౧౦౮. 

ఠావుకొను. వై. ఆ. (క్కి. (ఠావుశాకొను) చెలకొను. 

“క, పావనిముందర మశకము రావణు డన 

ఇంశవట్టి రాంచయగ రేంజే చేవ్రనకీ ర్హి రి జగత శ్రీయ్యి 

శావుకొనయ నూరకుండుటయ కాక యనిన్, శ 

సమార ర్క ఆ. ఏ౮ ఊ రా. ఇ ఆ ౨౪, 

థ్రి 

రింగణ చే. విణ, వామనుందు, పొట్టివాండు. se 

కుణుచ ఠింగణ గిడ్డ. 4, వామనాఖ్య క్రాః* టి 

సాం ని మాన ౫ 

కింగణా = కింగణ 1. (పొట్టివాడు) అం భా. 

ద్వి ౧౨౨); 2. (చాలుండు) “గీ సంగతియె 

యోయి యిసుమంకశింగణావు.” ఆము ర్క ఆ. 
౬౦ 

రం + గ్ 

ప 

బ్ స చిలకొలుపు 

నిడో.” 

థ్రీ 

రీవి దే. ఏ 1, చై.భవము. “కీ కివియుం చేజుం 

చాడియు..4'అచ్చ. యు ౫౮౧ దశా, 0, 

అ ౫౧; 2 అందము. “సీ మొదటిలత్తుకరీవి 
 వెదరినకెమ్రోవి,., "దశా, ౮, అ. 35; 9, 

గొప్పశనము. “గీ, మురువు ఠీవియు నామోద 

మును బవంబ్యు వడువు నొప్పంగ., భీమ ఈ. 
ఆ ౧౭౫ చం రా 3, అ, ఓ. రీతి. 

ప. ఇట్టిని గారపుసొంపు మదమ.రీన్రలు ఛన్నే” 

కళా. ఫి ఆ. ౨౬. చిత్ర భా క్క ఈ ౧౬ 
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క స 
శే. చే. వి ధ్యనించుటయం దగుననుకరణము. “క 

మును గడియార బున గట్టిన పెకుజేగంట రవము 

కే యనునెడ ,. "ద్వా ౨ ఆ ౫ 

శేవ. చే వి 1. ఒక్సిదము “మ, తన దుర్వారకర 

ప్రశావ శిఖచేకం బుట్టుపీరాహి తా వనిరా 
ట్పట్టణ భస్మ పాళి గొని శేవకా వన్నెగావించు 

నార...రామా ౧, ఆ ౭6); 8. విధము రీతి 

“చ. ..పుట్టినపటుళూల చృకృకేవలు సూవ,.. 
భాగ. జ సృ-౦. ౬ర. “కీ చరిఢ్రవింతుం ద్రబంధ 

వర మేశ్వరునినేవ నూ _కీవె చితి, నొక్కొాక్యా 

మాటు.” కాశీ' ౧, అ ౧౩; ర. సానము ఆర 

వేదవేదాంశాది విద్యలయం చెల్ల గులీసేయాం 

దగుఠేవ గురునిసే వల్ ఇందు ౧ ఆ ౧౭౨ ఓ 

అశ్వళిక ఇములలో నొకటి. “సీ 

పుట్టించి వంకంబు నలయించి డిల్లాయి (పృకటించి 

శేవ చూపి” పీ శకుం ౧) ఆ. ౧౧౨. 

శేవణి చే వి. అభినయ భేదము “ద్వి డిల్లాయితూ 

కణి కేవణి జంకె, , “పండితా. పర్వ 3౭౮ పొ, 

శేవము “వై వ సం. లేమః) తడి ఆర్టీక్వము 
“లయ్యగ్రాహి.. ,రక్షస్రావమునం బె ల్లయన లేవ 
మున జూడం గడు నేవ మగుపట్ల., భార, 

౨, ఆఅ. ౫ 

చలనంబు 

స్తీ" 

థో 
ఠోలా బే వి. తెగ సమూహము (శర) 

థోళి = టోళి. (వా) 

డ్ 

డ. ఉధ. జే వి ఒకానొక యవగము, నం, వి, అ 

పుం. 1. ధ్వని; ఓ భయము; 8 ళివుండు; ర్తీ 

బడబాగ్ని, సం. ఆ. స్తీ శాకినీ (దీనికి చదెనుంగున 

వ్య సవ్యయోనము లెదు) 

డం చే.విడ మనుధ్వని కనుకరణము (చా.డమ్మను) 

డంక చే. విణ. దుష్టుడు. “ఆ. కొంకు లేనివెతల 

గుందెడి ముగుదల్క డంకతనము మోట జంకు లేక ” 

వ ఫీలా 35, ఆ ౨౧. 

డంకా. వె. వి (నం ఢక్కా డక్క_ (శ. రృ 

డంగరి. సం వి ఈం స్త్రీ పొడవుదోస. 
డంగు. జే అ. క్రీ" (బియ్యము మొ) నలంగు, 

(శ. ర) విణ నలంగినది. (శ. ర) 
ము! 

డంబు 

డంగురత్తాలు, డే. వి బ. (డంగుషాప్రాలు). తెల్లగా 
నలిగిసబి య్యము. (శం ర) [మ ౧౨౮ 

డంగురము. బే. వి. చర వాద్యవిశేవము. ఆం. భా. 
డంచే. జే. స. క్కి. (డంగథా. మే 1. ధాన్యము 

మొ. రోకళ్ళతో నలలోగొట్టు. (వా); 8 
చిదుకంగొట్లు. - “వీ కిండికీదంబుగాం బృ థివీధ 

రంబులు డుతునే కాలదండమున నవ.” కాశీ 

లే ఆ ౭౯. 

డంపకము. జే వి, దంచుట్క “సీ .. డంళకములకు 
వంటకములకును . , భొర. శాం ౫ ఆ. 3౯౩. 

డంబకశము. చే ని మోసము, “ద్వి బకమురూపమున 
డంబకము సూపుచును.” అ. మ క. ఆ. ౧౫% 

ఫొ. గక పండితా. పురా ౧౨౨ పొ. 

డంబము. వై.వి (సం. దంభః) 1 స్థితికి మించిన 

"వేవము; 2. ప్రతిస్ధ. (చూ, డంబు ) 
డంబరము చం. వి ఆ పుం 1. గమూవామ్ము జి, 

ఆడంబరము; శి. జృంభణము; ఢీ పోలిక. విణ 

(అ. ఆ. అ) సమానమైనది. 

బు. వై. వి. (నం, దంభ్గః. క డంబవు) 1. కవ 

టము, మోసము. “పంచచామరము. . .నరాదు 
డీమృగంబు డ3బునక వనంబులళోనం గానీరా 

డా. రొ ౧, ఆ. రర. ద్వి. వారిళ్చ. డా. 

జ౧౧ పం; 8, గౌరవము * ద్వి. నరుండు డంబు 

నకు జన్నము చేసెశేని” ద్వి భొగ ౬ స్య 

(శరం శ గర్వము. “మ. ప్రతివీరవ, కరంటు 

బొచ్బనం బీక...”ఉా. 

వారి ఈ, ఆ 9౯. చంద్రికా. ౧; ఆ ౧౩; 

కీ. కోభ,కాంతి “ఆ... మేఫూంకు డంబుతోడ 

వచ్చెం దుయబురుండు” కళా. ౨ ఆ. ౭౭ 

నీలా 3. ఆ ౦౯; ర్. విధము, రీతి. “గీ అఖిల 
జనములు దాళళలై యలరం గలరు, సత్యలోకం 

బుడయిన జగము దనరు * భర్య. ౧ుఆ ౨౮౫A 

“సీ శనదివ్వమకుటంబు తనంబున ననంతమిణి 
సంకతద్యోత వమహిమ6 గాంచ*”* ఉ, రా. ర్మ 

ఆ. ౮౩3. విణ. 1. అధికము, “క, డంబుగ 

బంచమపహా శ బ్రంబులు _మ్రోాయర .. భౌ, 

రా. ఆ. ౮౨; 2, నుందరమైనది. “సీ, కమనీయ 
ముఖచం,ధ్రు,6 గబళించుచిల్వ నా డంబైనబవిరి 

గడ్డము వెలంగా” శుక ౨,.ఆ. 3౮ 

డంబుమెయిం గప్బం 



డంభఛముః సం, వి, అ, పుం దంభము; 

ప. "దె ప an నం, 

డ్ క్కి వై 

డంభ 12 

ee 99 కాల 
కారము లుజ్జగించి. + కాచ్యా 

వృషా. ఈ రారో; “సీ డంభ మిచ్చటను గూడదు 
కృష్ణ. , , అప్పు ౨ఆఅ, ౧రఏ. 

దంభధథాతువే గాని డంభధాక్టువు కానరాదు. 

వినను (ప్రయోగము లిట్లు న్ని న 

ఢక్కా, 
“వ,* ,కరంబుఒ6 దంబుజిలు సీ3లు షక్కులు , 

ఉ. రా, ౫, ఆ, ౨౪౮ 

డక్కంగొనుం దే అ, శ (దక్కన్ +-కొను 

బజఆచుకోొను. ““ఊ,..నీలనిబంటుగా మరుం, 

డక్క_(గొనంగరాణి యకటా నను వీండు పరి 

(గృహీంచినన్. విజ. ఏ) ఆఅ, ఏ౫ విజ ౧, అ.౮౬ 

. వి డక్కం “వ,, వ. జెసనండి 

వాద్యవి'శేమేము; 

దిమురేంగినయట్లు... తప్పెటలును డక్కు 
లుప...మోయ... ద్వా ౧౧: అ. ౨౬. ఆం. | డగ్గతీందే, దే. అ, 
భా ఎః ౧౨౭. 

డక్కిరేచుకొకు దే. స (క్కి, (పోకుండ కాపాడు 
కొను “క... రక్కసీవంగడ మంతయు, 

= డక్కించుకొనంగం జాడు ట క్కు_డిగి యి౭కన్.'” 

అచ్చ. నుం ౧౦౪౬ 

డక్కీ = దక్కి “క సంగీకపుమేళము జక్క సంగతి | డగ్గణిలు. డే న 
తాళములు నాగసరములు డక్కీ_ల్. క చ బంధ, 

౯5, 

డక్కు. దే. అ. కి” 1. చేతికి చిక్కు “డ్రా, నీకు | డగ్గటు. దే. అ. శీ 

స డక్కితి నంచు బ్రేమ నిగుడం బున 

బాన్పున'- జేర్చి యచ్చటన్,' శుక 3, ఆ, 
౫5౬; 2. అఆధ్రీనమగు; “ఊఉ. డక్కె_ను రాజ్య 

మంచు నకటా యిటు తమృనిభాగ మోక... 

da ఉద్యో ౨ ఆ గల gE ౧ ఆ. ౧౧౬} డస్పత్తిక. గ్ వి (డ డగ్తు4-కు లెక) 

2. లభించు “క. చుక్కల రాయడు వ్వరు(డుం, 

జక్కు_లయెకిమోనికొడుకు జతవోలనియ్రా చక్కని 

పాపడు నీకున్, డక్కె_ంబో యల్లుండ్రై దిటం 

" మగది, “నీ 

పాణినీయమున | 

డగరయము చే.వి కీడు. “ను ,,ఈ 

33: 

డు ణి 

“శ్వా డంభా డక్కొను ఆ దక్కను. (శర) 
౨ అ. ౧౫౨. డగర. జే వి. వీశాచము; 

కన డంభమయాన్యదర్నన విడంబనుండు , *, 

“గ మగువ గాదుర యిది 

ెనుడగరగాని” కళా 3, ఆ- ౧౮౬ విణ 

చొక్కముగం బాటంబాడు 

కాక్క-చోట, డగరకోయిల లెల్లం జుట్టజీక 

హల ఆ రా, ౭, ఆ వళళ, సంధ. ౬. 

ఈ, డగరంపుఎుబగ జన్ 

జముంతు నని శుండాలంబులున్ మటిచే, రుగ 

ముల్ *”,. ,కొల్వం** 'నుద 3 ఆ ౧౭. డం 

హరి. ౫% ఆ. ౧౮౯. 

వశ పష్సర ఆ డగర (శర) 

డగజ. చే. ఏ. న మిష ప్ర దేశము. “జా. డగ్గజ మేదినీ 

పరివృఢ్మవృవరుండు...*వైమ. ౮. ఆ ౧౦౮ 
ణు. అతినిష్టురఘాోరవి శాలదండ ళా, డన్మను లం 

చెయుచున్ జమునిడగ్షజికుం గొనిపోయి చూప 

భల్లా ర, ఆ (శర 

శ్రీ 1. దగ్గ అకు వచ్చు, సమో 

పించు; “ట్. .,మ్యక్యువు చెంద వానికి, గాలము 

డగ్గఆించె నది గానియెడన్ మది నిట్టు లెంచునే.” 

ఊడ. రా, ఏ. ఆ, 3౧౯. న. డ్ర్ దగ్గణకు వచ్చు 

నట్టుచేయు; “చ... కంజరఘోటక'ంబులన్, మొన 

యంగ డగ్గరించియును...” వై. 3, ఆ ఈం, 
న క్కి సమాపించు “క, ఆల మైత్రి 

భామిని డగ్గుత్తుక యిడుచు, ,,” బోధ. 3౨, 

ఆ. ౭౫. 

నమాసించు; “క. వెఅచఆది 

వెగడుకడి ని, 'వ్వెజంగందుచుం గురుబలంబు వీ 

లకని డృగ్గణ, 7” భారం భస్మ. ౨ ఆ ౨౨౨. 

క. సం ర్మా ఆ ౨౦. 

భో డగ్గు ఆ దగ్గు. (శ రు 

గాద్దద్యము; 

“ము. అని డస్తత్తికతో నువాభయమతీో...” 

భాగ, ౧౧౦, నం. ఫూ ౧౭౯౬౮ ఆం. భఖ 

జో 
రు* అలల? 
WU 

బలరాగన్*” అచ్చ బాల. ౧౮౫ స్థిరముగా డగ్గుత్తికవడు. బే అ=, క్కి, (డగ్లుత్తిక4 వడు ) గాద్ద 

నుండు ' ఉం. అక్కట als నట్టితనూ 

భవరత్న "మెన్విధిం డక్కు...” భార్ దో. 

ద్యము కేలదగ్యు వ్ కాంతలు ఇడంయబాయువగతి 

డగ్గుత్తివడ. * కాళిందీ 3, ఆ. ౨౦౫ 

౨ ఈ ౧౪౦. పాండు. ౫%) అ.౮౦.వి క్ డగ్గవడు. ల్ ఆఅ, శ . (డన్తు పడు.) గాద్దద్యమ్మః 

ద్వి ఉక్క_డణింతు రస్ డక్కు_ను లేక.” 

బండిళా దిశా: ళో. ఖా 

ట్టి 

నొందు; “చ . 'శేంచిపరుసుంపులు లంపులు "మేసి 
లొని వీ కున నొగ రెక్క డగ్గవడుకుత్తు 



డ్జ 

కలన్ , 4 + జెరలింటెం సోవెలల్ టై శ్రీం ఆ, ౨, 

న. . 

డజచ, ఆం. వి. (026%) కండె డ్రెండు* 

1252 డమా 

“ఆ డబ్బి బొబ్బలిడియె నుబ్బు లడఠల ద్య 

౧; అం CE ౧. 

డన్బీ = డచ్చి. వాం, 
డక్పి. జేవీ 1 ఆయాసము; Se నివు కడు | డబ్బు. జే. వీ, (క. డబ్బు. : 1. కవటము ఆం. ih 

దూరంబు వచ్చి డస్పితి వింక మరలుట లెస్స,” 

గీ. నాకు డప్పీ యొక్కడిది మనంబు భర్త ఎ చరణ 

పంకజాస క్త యె..." భార ఆర. ౭, ఆ ౨౩౯. 
౨ర౦ వారి సూ. ఆ ఈర; 2. కైణ్యము 

క్ష ఏవానిబంధుమి తులు, జీవధనంబులును డప్పి6 

'జెందును గృశునిం, గా వాని నెన్న ంగాం దగు సప 

భార. కాం. ౧ ఆ ౫౨, 8. దావాము, పానము 

చేయుకోరిక; “గీ డప్పిం గుందితి డసి స్పి దట్టంబు 

నైతి” కాశీ ౬. ఆళళ. ఆం, భా. ద్వి. ౨౬౦. 

డక్పిగొను. దే. అ. క్రి* (డప్పిశేకొను) దాహమందు 
అక ప్రచాహవోయు కురంగముంబరమునందు, 

డక్పిగొని యానుధాంఛుముండలము సొచ్చి. నైవ. 

రాఅ, ౧౭౭. 

డప్పు. దే, ఏ. (క, డబ్బు? మాదిగవాండు వాయించు 

చర్మ వాద్యవిశేషము. శ ర) 
డబడబ. జే. వ. గర్వము. “సీ, పొలనాండు 

రాముడై బూతంపుంజిల్కాలం గొట్టివడబడబల్ 

గట్టువడియె... చమ జ, ఆ ౭3, 

డబిస్థము. పుం, క జతో చేయంబడిన 

మృగము. 

డబ్బణ. జే. వి బొంకు “గీ డబ్బజలు వల్కు_వారి 

కడ్డంబు లజ.” కాలీ, ర, ఆ, ౯౬ 

డబ్బా" జే, బి. 1. తుపాకిమందు లోనగునవి యుంచు 

కొణెడి తోలువెట్లై (శ, ర) 2 నూనె మొనల 

గునవి పోయు ట వ యోగించు శేకపాత్ర.(వా ) 

డబ్బాటు. చే వి ఆకసి కత, “స, డచ్చాటుమై 
నొక్కి_డలు చూపి యవి మాయ నడంగ చేజెడం 

నం, షొ ఆఅ 

జాపువా 
విణ, అకస్కికము. అం భా 5, ఆ. 3౨ శ్రీ 

ఆో 
6 ౧౨౮౫ 2 అబద్దపుమాట. ఆం. భా. 

౧౧౯ రెం మా. “క పలికిన విని మి! 

డబ్బులు నిలుప్రము చాలు... వరమ ౫, ఆ ౧౭; 

శీ, మూండు (నాల్ఫు (పెసలు విలువ గలనాణోము. 

ఆం. భె. ద్వి, ౨౭6); 5. ధనము, సొమ్ము క 

నాడ ; బ్బేవారిం బ్రోవ భిక్షూ, జీవిశవరే ర్లీకెని విధి 

మ '' ఆము, ర, ఆఅ, ౬౭; లో. ఒకా 

నొకశకునపకీ “వ, , కౌళికంబు డబ్బు గబ్బులంంగ 

“ఆము. ౬ ఈ ౬౬, హంస, 3, అ. ౧౨. 

విధా. (వృ కౌశవంక్రము. ; ద్వి డృబ్బెనయెడల 

“నొడ్జాణంబు మోఈకి దిష్టి. ఈం సా, ఆ, కాN, 

పా. ౧౨ కీ" ఆబదమాడు. “ఉం 

“మొన్న సమ _ర్హవెట్రా నని ముద్దియ డబ్బిన నుబ్బె 

నయ్యెడన్' "బహు. సి ఆ ౧౦౬, 

డేబ్బుడుబ్బు. జే ఏ. తుపాకులధ్వని కనుకరణము. 

=, గుంటి కో శో,వుల డబ్బుడుబ్బులు. చ చ్రబంధ, 

౭౮౮ కళా. ౮ ఆ. ౫౦0౯ ఓ 

డబ్బున. చే. ఏ. 1. పొనపా త్ర. ఆం. భౌ. ద్వి. 

౨66; 2. వెద్దనోరు గల లోవాప్మాకృ విశేషము. 

(శర) 
డమరవా, సం. వి అః ప్రుం. 1. కొల్ల గొట్టుట మున్నగు 

'దేశొవదృవము; 2. భయముచే పాణిపోవుట. 
పుం దుళ్ళకునము. 

Pe 
కుం. సనం 

డమరుకము, సం. వి, ఆ పుం, డమరువుం 

డమరుగము. వై, వి, (నం sas చర్మ వాద్య 

విశేషము. ఆం. భె వ," ౧,౨౭. a 

స్టిషృతులును. Hrd అంతు Es డనురువ్రః సం. వి ఊ పుం బుడుబుడక్కలవాండు 

చాలీం చువాద్యవి శేషము. 

ఖిలా హఠార్తుగా “క ఒకసాం డజుండు సీస్కీడకు | గమామి చే. ఏ. మశారాజచివ్నా మగు చెద్దవాద్యము 

డబ్బా టరుగుచించుటయు , ,. “భార శాం 3, 

“ ఈ 3౩3౯ల అను, ఇఒ ఆ. ౮౦ 

డబ్బాటుసాకిరి ద్వ. విణ. యద్భశచా భిజుడు శర. 

డబ్బి. ద్వే వి, (హిం. డినీ క. డబ్బి., 

“సీ. తరలి రమ్హనినం జేతము కొక్కటియెకాని' 
పేర్కొన 'వెజికురు పెదడమామి గ 
౧ ఈ ౫౦. నుదంతా. ౪, ఆ గ 

చంద్రా. 

1, బరణి |డమాయి = డమామి. శ ర) 

“సీ, భరణి మొజును దార్చు బరణి డబి దమారము. చే. వి, ష్; డమార ) చర రృ వాద్యవిశే 
అం. గం ద్వి. ౧౬౬; 2 ఒకానొక శకునవక్షీ.. - మము (శ. ర). 



డమ్తను, డే ఆ. మ ( (డం+ అను" 

డయ్యించే. జే, న శ్రి" 

డయ్యూ. 

నన 

క్షే కవు | 

pre “ఊఉ. అక్కట పొట్ట చించిన నొకకుర' 

మెనను రాదు టెక్యూలుం, . డక్కులె కాని య,డన్చలు, జే ది 1 మదింపు, అంచన. 
మనిన డమకచేరండు. + శుక. D3 ఆ, ళో ౭;| 
gg 
ర చచ్చు, శం ర, తాం 

డయనము. నం పి, ఆ, న. l. 

డి 
మ కటము* (శ 

ర; క. వత్నీయెనురుటః. క్యమూంపున లి 

మోయు వల్లకి మొ, 

(డయ్యుథా. ప్రే 
చిక్కునట్టుచేయు. “గీ, దువ్కురం చైనకప 
మిట్టు తోడరి చేస్కిమేను డయ్యించుకొనంగ *ేమి 
టిక్ వచ్చె.” వార ఈ, ఆ ౨౫. 

డే. అ, మ * L అలయ, “డా. 

కయ్యము సీయ మ నని యకల్మ మబుద్ధిం ద్రతిజ్ట | 

చీసీ సీ, వియ్యెడం దప్బీ లేని జగ మే మను ర్ 

సేపు పోరులం, డయ్యుట తప్పె . భర, భీష్మ 

ఏ, ఆ ౨౬౯, హర ౨.ఆ ౧౧; 2. బలహీన 

మగు “గి, డప్పిం గుందితి డస్సి దట్టంబునైతి “ 
కాకీ ఇ, ఆ. రళో. కు నం. 

న్ 

౧౦,అ రోజు; 

"3. చిక్కు; కృళించు. “ఆ. వమిఫొజు:క ఫై. 

నిట్టు డయ్యువు దనుచ్భాయ దజీంయియుండో , 4” 

భార నభా ౨ అ, ౧౦౨ నైష ౨, అ. 

౧౧౩౨; ఉ. అణంగు, తస్ట ఆం. భా కృ. ౮౮. 

కర్త వెమ్యేం డ్లయ్యెను సితోల గ త్న 

యున్న వాడ గామనుఖములం, గుయ్య దొక। ఈ 

యించువై నక, డయ్యదు తొన లిడియె. దృష్ష్వ 

నవప వ " భాగ ౯ స్యాం, ౫౭౭; ర 
చెడిపోవు. “ 

డయ్యాయం "జేసి మలయులాహిరి $*ని మహీ 

యొంక” ఊఉ. రా, ౧) అ. ౬౬, 

డయ్యంబాలు. దే అ శ్రీ (డయ్యక శాపాలు, 

డల్హకము, సం. వి, అ, న 

స్వార్థమున) ఆలయు, డయ్యు. శా. ఆఫీలం 

బగుదేం ప్రీలెట నట డయ్యంచాణీ కొన్నాం 

గుండే hi వక్త ఎసి ఆ, ౧ బిగ. 

న్, జెదురుగందవ. 

డచాలీ, ఊఉ, వి. నాకరుబిళ్లను తగిలించుపట్ట (బ్రౌంవాం) 

డవిణ. డే. వి, డిండిముము జయము య TON 

నూచించుట క్రై మో యించు చాద్య విశేషము. 

“నీ, శేతి తొడ దట్టికొని బిట్టు శేశవై చి, మాన 
ములు దీటి యెదిరికి.- రోసమొదవ్క డవిణ 

i2d 

డఊడాంగరి. నం, విం 

డొాంకొనుః దే అ 

“జొంగం 

వాయింషబేయుచు, , సవల ళో, ఆ, ఊఈ౦ిరః 

ఆం భా ప ౧౨౭ 

“శ. రగా శః 

రాజునకు రాజ్యమునుండి వచ్చు ఆదాయముూః 

(జౌ; లె, దంభము, ( తాం 

స్ 

నా చే. విణ, ఎడమకున్నది. (ఇది సమాన సవ్రూర్యావ 
యవమై యుండును. ఉదా, జాన డాశేలు 

మొ 1 

ఈ, స్తీ. పొడవైనదోసళ 
(విల్యమ్బు.) 

కః (కాగు 7కొను- స్వార్థమున, ల 

డాంగు కళ. న నుండు. “గీ.. .శవోయింటి 

డా౭ిొని యున్న విన్ను, మూలదేవరవి *లెర్హం 

జాలు మేటి.” అచ్చ, బాల, ౧౨౯. 

డాలనమ్రుచ్చిట్ల, చే, వి, బ. (డాయగుడాం బాల్య 
శ్రీ చాహశేమము. WT అచ్చిన్ని చెలువ as 

'ముచ్చిద్లను నాల్దుగంబముల యాటలు.,.* 

పాంచొ, ౧, ఆ, గం. 

ఉాయగన ము ముచ్చేలు, = డాగుడుమూతలు, “సీ, శన 

స కరి జాయ ననురీలిః ర 

డారగనము చ్చు లాడ చేర్చు.” 
లో 

అ ౨౩, 

ర్క సి రాలి 3 

కొను. జే. అ, కి, (జ్ఞాయగు+కోొను. స్వార్థ 

ప దాయ. “క, ,.గర్భగ్భవామునం El 

_ర్తికి వెనుక డారీకొని,. ౪” శుక. ఏ, ఆ ౬౯ 

సీ. ఏబువ్రయ్య లొనర్చి భాం ల లే 

గండ్లు Se డాండిలిమూంకలు నాలుగు 

లే! ' దళా, ౮ ఆ ౮౧ 

'దాంగిలి ము మృుచ్చేలు, = డాంగుడుమూ.తలుం కర్లీ 

ాలెక్రుడ్చులాటలు నచ్చకాయలు, కొల, 

ష్ ఆ, 33, 

డాంిసేయు. దే, గ శీ (జగ చేయు) కల 

రహాపనమువేయం, “మం బమనే పెండిలి డాంగి 

శీయ..ల శ్రీరాథాః వ, వా ౧౦౯ a 

ఆగు డే. ఈ య దాలు వనుయింగుననుండుం “క్క 

లోంగుం దరమైనపొదరులు నాయిన ‘ శకునతిబి 

శలంచు నడుగడుగనకుక్, జాగ గల 

నరయు. +” కం సర న్ అ, CE ఇ 



శా 

డాం బల్వలపంక సీమ బకజాల్ల త్ర స్త పాఠీన 

ముల్.” పారి. ర), ఆ. 5౦0. . 

జాగుడుమూకలు. బే. వి.బ, బాల్య క్రీ డానిశే 

వము, “గీ మేంళ దలంవక డాంగుడుమూం్డత 

లాడు యః ఏ, అయి 

డాయసరింటు. చే, అ. కీ" 

న 

దా౭గు. ఆం. భౌ. కృ! 

శ్రీః 1. చాయ. “ఊ,..నీ మటు. 
పోక శౌరి మది నేర్ప్చడ “మున్ గని ఊాయురిం। 

ఇనో.” భార. సౌ, ౧ ఈ ౨౩౦; 2, మోస' 
పుచ్చు. “గీ అతివ "మొజింగి, మగండుం బతి 

౯౮. 

1254 డాకిో 

ఆ. ౬౦. కళొ, పీకి ౯౧; 8 ఒవ్వు “ద్వి, 

డాకతో నదిని గాస్టంబు కాస్థ్రంబు. జోకమై 

చాసీనచొవ్వు దీపింషరం. రా. అయో. ౧౩౯ 

పై. ఏ0. పం, ఢ రీలి విధము. “సీ. ఆ 
కొన్న హరిడాక చేకొన్న వాం డంచుం గాకవై ఖరి 

దండకరుండు ఫూ నె.” ఉ, రా, ఏ, ఆఅ, ౧౪౧; 

ర, వక్సీయీయ్గ, అం. భా. ద్వి, ౯౯. 

డాకశేమి. వై. వి. (సం, ద్రాతరామః) ద్రామారా 
మము. ''చ.. దక్షవిరోధికి డాకళలేమి ద్రీవక 

"మొనరించి ” శా.హ మం. 39-౨. 

డాగురించి భామయు. దిరుగుదు,రు,..”వారి జ్రాలి. జే. వి, (డాయిశ్తాకలుఎ కమసాలెవానిలో 

ఊ. ౯, ఆ, ఈర్లా “ళా. నాకద్వేమల 'డాంగురిం 

చుటకునె నాంజేనుంళరై. కొన్న కాంతాకా 

రంబు...ఫెగ, ౮౩ నృ_ం, 3౯౧. 

చాంగురింళ చే వి (డాయగరించు ధా 1, దాః 
చుట. 2 చాథియుండుట; 3 మోసగించుట 

బ. చాల, కీ డానేషము, *చ,. .. డూావగురింతలు 

హరితోడ నాడుదురు తద్వనవీఘులయందు గోపి 

కల్ "వారి. ఫూ రా, ఆ. ఏ౫, కకు, 3, ఆ, ౭6౮, 

డాంగురుమూంకలం దే, వి బ. బాల్య క దానే 

షము “సీ, మైండిమెట్టిక లెక్కి మై శేయి చేత, గః 
ర 

గట్టందు జాంగురుమూంత లాడి యాడి*య. ఏ,  డాకురు. జే. స 

ఆ. ౫౫, వేం మా, ఇ, ఆ, ౯౬, 

జాయే. చే న క్రి, (డాగుధాం చ) lL జాలం 
జేయు, కప్న్పిపుచ్చు. “చ, , ,వృళకోదరుం డొకండ 

తలీకిం జొచ్చి దోర్చలము డాంచక పోళిడు...” 

భర, భవ్య. ౨ ఆ. ౭. స్వా. ఇ, ఈ ౭౫ 
2. జ్యాగ క్తపెట్టు. “ఊఉ. డాంచినసొమ్మ చేరె 
నిచటన్ ,, +4 వారీ, ౧) టి, leg విక్ర, లా 

ఆ. ౧౪ 

జాంపరీండు. దే. విణ, నంచకుండు, మోసగాడు. 

| చక్ర వాకము 'తెడంాయ జ-+రనతులు జాయ 

నబ్బ వలాసంబుడాంవరీ-డు, ప్రాచి కొనరించె గుసుము 

పూజంతిచెలుప్టు.” ఏ. శకం 3, ఆ. ౧౫. 

జాక దే. వి (క చాకు) 1. వర్మాకృమము. “కం 
లగ్గలకునట్లు కోటకు డగ్గ జాతన మొనల చెల్ల 

చాకం దజీమి. .. ప్రభా ౫ ఈ ౨౦౧. అం. 
భ కృ, ళు 2. విజ్బంభణము, “కా లోడై 

తీర్చురమాకుమారువను 'లెందున్ విందులం బోలి 
యెంళకే జాకన్ బళిరే ఎ వేం పంచ ౧; 

వాంపుదిమ్వె “సీ. తనరును లోవాసం తాడనాధా 
రంబు డాకల్లు పాటె డాకలి యని అం, భా, 

ది, ౨౯౯. 

డాక్ల్డు, చే. వి (డాపు+ూకల్ణు) 1. బండిచ కము 

యొక్క ఆకు (బ్రాం) 2, లోహసం తాడనాధా 
రము, కమసాలి లోవామును సౌగగొట్టు ఉక్క 
దిన్లు. ఆం. భే. ద్వి ౨౨౯౯ 

డాకిని, సం, పి, ఈ, స్తీ! పిశాచ భేదము, "| 

డాకిరి. దే మ మల్ల క్రియా భేదము. “రీ డాకిరి 

సొ చ్చిన డాగినీ మూూ6గిన,, , ” దొర్పు 2, ఆ, ౬౦. 

క్రి కాట్స్ "తేలగిలవేయు, (శ. రు) 

డాకొను. దే. అ | క్రి. (డాపుళకొనుం 1. సీద్ధపడుం 

(క్రొ 2, ఉండు “క. కని రాజహంసలు 

భజింవ నున్న మత్చ్పుండరీకమండలములం జాకొనం 

జ క్ష వర్తుల "ధంబున ,36+౪ పొదలం తద్ధిన్ 

పరావా. ౭, అ. ౮%. (డాకొనన్ = సమ్ముద్ర 
వతమున ఉండంగా. అని యర్గము.) 2. లాంఛిత 

మగు, గుర్తుగా అంటు, “క, కను మవ్లలంబికకర 

అంబునం గూడిరి సతియు వల్లఘండ్తు నిదె యొక 

నోడను లాకూరస  "మొకగ్యోడను జందనకర్ద 

మంబు డాకొనం బడంలీ” రసిక, ౬, ఆ. ౨ 

నం కీ" వట్టుకొను, “కం రాకొమరులార గుబ్బలి; 

'రాకన్నియమగని యబ్బురపుసే ల్లిది ముం, దాకలీ . 
మెడదొర దీనిం, 'జాకోొని బలుటక్క-రుల నడంచెం 

935 గా 
౫డీమీన్. ఆచ్చం, చెల, ౧ వి 0 అ. శ్ర నః యీ 

సమోపించు, “గీ. గొల లెలను చెల్లుగ వలియలున్సు 
ఆం 0% రం యం 

బల్లిదపులంకెపలుపులు మొల్లముగన్ల్సు బూని 

యేటి పౌగరుటా. బోతుతుటుము బలిమిమెణి 

i యంగ 'జాకొని వట్టుటయును,” నీలా, qr జర, 



కనాను ప్రి 

“కీ ఒక్య_సతి వెలికలి యాఃంద వొప్పెం' 

గురులు, పీంగు- జన్ను లం వలరాచ వేంటకా౭డు, 

కోకములం బట్ట నొడ్డునాగురులు వాని, 

కొన జెట్టుదీముపిట్టలం ననంగ.”” వరాహా. .. 

ఆ, ౧౦౩౨. 

డా! 

డాకొలుపు చే, స (డాకొకు. ధా 

ఆకు రప్పించు. (చూ. జాకొలన్టు ) 

డాకిొల్పు = డాకొలుపు, 1. (దగ్గజకురషి ప్పిరెచు.) 
“మ,,.మెకములం జాకొల్బు వశ్యంపుమం 

దులు..." పహారిశ్చ. శ ఆర్యా 2. (వతి 

ష్టీంచు ' నిలుపు) “సీ, గృహరాజరథముముం 

పే ద్య 
wr (య 

ల *యాంకంబుగా 'డాకొల్బ్చు వృజ్రింపుత 

విణ యనగ” భాను 3, రాళో. 

'డాగలి = డాకలి, 

డాగినీ. చే. వి. మల్ల క్రియాపిశేషము. ద్వా” ౭, 

ఆ ౬౦. 

జాగు. పి. (క. జాగు) 1. గుజుతు ఆదీ గాఢ 

— స్తుడై చేండును నీడాగువాండు వాణీ 

వా. వను. 3, ఆ, ౧౭౭. చంద్రా. కు 

ఆ. ౨౭; 2. మజక Masts బట్ట డా 

“౫యినది 8, కళంకము. సీ, పేయిణాగుల 

తోడి  విబుధతో"కేశునిమా షః వ్వండు 
మూల మయ్యు. భాగ, ౧౦ స్క_ం, ఊఉ, ౧౦; 4. 

వాక. “చ ఏరహిజనంబులన్ మరుండు వీపుల 

'ఉజాగుల వేయం బూనని.. = చంద్రా. ర, అ, ౨౦౫ 

జాచేయు, చే. న, + (దాపు+్ళ చేయు ఆధారము 

చేసీకొను. ““మ,, , లచ్చినిట్ర్ట= పుంజన్లవం బోలం 

మున్నొరగు మున్ డాచేసీ య.ల్ఞాసీయై .”పొండు. 
౨, అ ౧౬౦. 

'డావల. దే. ఏ. బె. చామభాగము. “ద్వి. డావలి 

శేలు బిటారంబు చెజవు” ద్వి వరమ. ౧% ఆ 

౧౭. పొ, ౧౬ పం, “క. వటుశరమృలమాందికి 
డృావటికిన్ వలవటికి నవరభాగ మునకు ముందటికిం 

జదల నడపె ..” భార 

జావలించేు. చే, న. శః ఎడమ శ్ర క్కు_గా నుంచు. 

“క, ఆరయుదముగాని యి_మో,వారమునకును 

డాపలించి యరదముః బోనిమ్థురవడి. ,. ” భార 
విరా ర ఆ. ౨౪౬ 

డాపు. జే, వి. దగ్గజ. “చ. , , కర్షకుండలరుచిధాళ 
ధళ్యములడాపునం చొంచి..:.” వను? 3, ఈ 

చె 

దో ర, ఆ. 3౨5, 

1255 

॥ 

రోజ వేం వంచ ౧ ఆఅ గ 2 ఆశయము 

“రీ డాకీలం. సెక్కున 'డాపిడి తనలోనం దల 

పోపీ ..” దశ, స ఈ ఈర౦. విణ, సమావము 

దసజినున్న ది. (శ. రు) 

డాపురము, చే. వి ప్రాప్తి (శ. be వ్ 
నది, (శ.ర) 

డాబ, దేవి. 1. వథ్నీవశేషను. “సీ మూలసందులనుండి 

మూల్లు జాబల క్రిందుగుంపుకేరజపుం గయ్యంపు 

రొదలు "చంద్రా. వ ఈ రాగ పొర్ష. ౬, ఈ 

౭౭. (ఉం డాబు; 2. యోధులు 'మెడలం 
దాల్చెడు తోలుపటకా. ఆం. భా ద్వి ౨౦౪. 

డాబా చే, ఏ. 1. యోధులు మెడలం దాల్ప్చిడు 

తోలుపటకా “గీ, వడయతి జఖునంబు పెద్ద జా 

బాలు స్రూని, కాయజాండు పొక్కి లను సొరంగ 

మనం దూటీ, తెగువ గుచదుర్ద యుగము 

సాధించుకో ఆకు, దార్చునిశ్రేణి యన వళిత్ర, 

యము సెలంగు.”” బిల్ల. ౨, ఆ, ౧౦౮ 2 శత్రు 

పుల ఫిరంగిగుండ్లు తగులకుండ అడ్డుగా పట్టు పెద్ద 

శేీడెమువంటి సాధనము క్ల పార్టి వేంద్రుని 

భటులు జాబొల నడువ” కువలః 8, ఆ. ౧౦. 

రంగా, 3, ఆ. ౭౯; లే. ఉన్నతమైన కట్టడము 
బోడిమిధై (వా) 

డాబు, దే. ని. 1. అతిశయపుమాట, (శ. రః 

ద. దినుసులపట్టిక, (బ్రా; 3 కృతిమ వేషము, 

డాబువేయు, ద్వ స శ్రీః (శాం (డాబు చేయు 

చమోసగించు, వేమన. ౧౩ ౭. 

జామరము, సనం వి. అ, పుం. 1. వోభః 2 

ఉప ద్రవము “"చ,,,తదీయదేశముల్ ; దల 
రక యొప్పె రోగభయ తన్య_రడామరవర్టితం 

బులై భార ఆరా ఆ. ర్యా ఈ ఉక్సచాదుల 

యందలిధ్వని; క. చమత్కారము; ల్. ఒకనంకీర్ణ 
బాతిభేదముం క 

ణాయి, చే, వీ. డాకలి (శ, ర 

శాయిందే. చే, న. శ్రీ: 1. ణాయంజేయు పొం 

దించు *మ,..,.మాయ జాయించుచున్” శుక, 

౧; అఆ “౧౨౧; 2 సోకించుం “ద్వి. ముభ్రాడి 

మోముపై మోము 'డాయించి” ద్వి, పరమ. 

5, అ. ౧౬౧. పొం గ్ల తి 

జాయు దే. ఆ శీ ఎవ వేశించు. “క, భమం౦ంద 

గతిన్ మరనిమాయ మదిలో 'ానెన్లై ' ఇందు, 

ప్రాక్షించి 



డాఫీం 1256 డిండిర 

౨ ఈ 6౮౭౪ స కి. ఓ పొందు “మ | డాలువాజు, ద్య. వి కేడెము. (శ, ర 

కలలో వార్తలు విప్పి చెప్పెడి కియన్ గాథా | డావరడంగి, చే, ఏ. వీరవకడ్క దేవతాళము శీ (శర 
పురాణార్థముల్ 'జలువన్నేర్తురు గాని చేరరు | డాహసూకము, నం, వి.,అ పుం. పక్షీవిశేషను, 

నుమో తీ చ ద,తాచారశుష్కులులై యుండెడు | డి 

ముండధారులు సుము క్లుల్ ఉడాయంగా, 4 | డింక. బే ని. మరణము (చూ. డింక వేయు) 

పొందడు. ౫ ఆ ౨౧౮; 2 తగులు; *టా డిక్షవేయు. చే. ఆ (క్రి, (డింకశ వేయు) మరణించు; 

రామయ. దముండున్ గొలువ రాజళిఖానుణి “ము, కెడనిన్స్ దుష్వులు డింకవేనె చెలుయనల్ 

చిక్రకూట చూడామణి యైనవ్నార్త చెవి డాసీన. 1 ట్రాన్ బులుల్ ,.* 
నొచ్చితి నిక...”భా. రా. ఆయో. ౧౬౯ ఛా, తృ. ౮౭. 

ల కవియు. తాకు. *చ...పోటరి యకం డిం డింకాకొట్టు = డిళవేయు- (శ ర) 

(ద్రజి కనిక డాయరు వీని సురాసురాదులున్.” | డింక్రి చే, వి. (క. డింకి) సాములలో _నొకానొక 
భా రా యు 8౯౫ ఆ, క్రి. స (క్కి. సమీ) భేదము; “ఉ దండములున్ బుటమృులును దాళ 
పించు “క... మోెట్టలో, కొలందియె యని, ములున్ బసికీలు లిర్లుడుల్, మండులు డింకులున్ 
డాయనశైరి కొందజు దానిన్” భార. ఆది, ౭, పార్వ క్కి ఈ ఏ౧ 

౧౭౬ “ఉ ఒయ్యన "డాయంగాథ జనియె న్నక డింక్లు జే. ఏ బి మల్లవిగ్యావి శేషము. అం, భా. 

విలోచమపార్శ పభూమికిన్ “వార, 3, ఆ, ౬౬, ద్వి. ౨౦౭. 

భార. ఆది, ఇ ఆ ౨౦6. డింకు. దే. అ (క్రి. ఓ చచ్చు; (శర బ్రాం; డ్ 

శూలించే. చే. అం కీ" శేడెమువట్టు, (శ ర) స| అణంగు (బ్రాం 

శీ 1, పట్టించు. “ద్వి. జవ్వాదిమెజుంగువా స్ప డింగరము. సం. వి. అ. పుం. 1: పీరించుట; కి. 

ము.ల డాలించి”” ద్వి. పరమ. 3, ఆ ౨౦౪;| చిమ్మట 3. తిరస్కృతి; &. అరణ్యము. 
లి, కూర్చు “ద్వి డ్ _రక్లకట్టాణిముక్యములు, డింగరీండు. వై. వి. (సం, డింగరః క. డింగర) 1 

'డాలించుకరణి ,. ౪” ద్వి, పరమః 9. అ. ౧౭౦. సేవకుడు; 8 భక్తండు; “ద్వి. మోబంట మోదూత 

పూ 3, వగాళించు “డి బాలేందుచాయల మోడీంగరీండి” బన. ఈ. ఆ ౧౦౨. వం. 

వదికెండువగల్క 'జాలించు నూర వ్రపుం డ్రంబుల | డింగరుండు సం, విణ, (అ. అ, అ) 1, మోసకాండు; 
వాని,” ద్విః పరమ ళో, ఆ. ౨౮౦, ఫొ. ౨ గ సేవకుడు; 3. అధముడు. 

౫౬. పొం డింగిళ్టు చే. వి. బి, నమస్సార భేదము (శర 

డాలు, వై. వి, (సం. ఢాలమ్, క. డాలు). 1. శేడె డించే- దే. స. (క్రి. 1. విదుచు “చ,.దకమాటు 
ము. “గీ, నదుమసీ లున్నతోలుడాల్, చెదలు న్నాగృవాము డింపవు "భార. వరా. ౫ ఆ. 

సూప” శుక, ౨, ఈ ర౨౬. పొందడు. ౧ ఈ| ౧౮౬. కాకీ. ౨ అ ౭% 2 తగ్గించు; పస 

౧౦౦౮; 2. జెండా. “క,..అతనునిడా లావా వఏము వాంద్రాయణంబులం జంద్రవృద్దిబడిం గడి 

ల్నూపు లన మిటారి రహించెన్.” హంస, ౨, ఆ | _ యెక్కి_ంచినం దా డించు, ..”అము వ్యఆ.౧౫8; 
అకిరా రా, వి, ౧, ఈ ౭౯; 8 శాంతి. "సీ, 8. కిందికిం జేర్చు;ు “ఊఉ. కాంచనవర్వతోన్నత 
సీలఎమేఘముజాలు జీలుచేయలం జాలుం,,.* ముగాం 'బెనుట్రో ఏడి మద్యభొండముల్ ,డించి, +” 

అము. ౧ ఆ. ౧.౨. ఆం, ఫె ప్త, ౮౨; కీవీణా! భారా యు, రాగిర్మా వసు ఇ, ఆ. ౧.౨ | 

థ్వనిపి శేషము. “గీ డాలంనకు డాలు చెల్లు  డిండిమము, సం. పి, ఆ, పుం 1 వాద్యపిశేష మ్య; ర్తి 

” జాలు కంప్కితమునం గంపీక మయ్యె విభాకతృ్ళ। క్రల్రివె శ. జ 

. శిరసు” పొంచా ౧; ఈ ౫ పరావా- ౧౧) డిండీరము. సం, వి. అ. పుం. ఫేనము, నురుంగం 
= అ వగ డిందింటే. చే, నం క్రి" (డిందుధా. చే కే. నళింపం 

జాలుకాండు, ద్య. ఏీణ. (డాలుషాకా(డు) జాలు "జేయు; “శా ...రరిసన్నావాంబు డిందించి రంగ 

. శాల్చినవారదు. (ఈ ర) |= ఊోణిం బడయ్రాబ్బెం కృష్ణుడు. , భాగ ౧౦౩ 

సాం ౧ ఆ ౧౦౭, ఆం, 
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స్య5 ఫ్రా. ౧౩ ౭రో; ఓ ముంచు; “మ. చే! డింపు. చే. వి దింపు. “ag. చెన్దల చాలుర జెరయు 

నొల్లకు>డ డన కల Sy ద్రొకిా తోయము 

లలో డింపింతు. ..” వారి. ఫూ, ౧, ఆ. ౧౦౪ 

డిందు. జే. అ క్రి. 1. క్షిపోవు; “సీ. నురుచిర 
కరుణవిస్పురణంబు డింది యెంతయు మా౭గువడీన 

మారాండువగిది" మార్క. రి ఆ. ౧&రా ఆం 

ఛా. తృ లాలా 2. అడంగు వృజుగపడు, “మ, 

ఆసాసలం, బిజబువోఫున్, బొద లిందు డిందు బెడ 
మున్. ..”” భారం ఆర, ఇఆ, 3౨౭. భారం అశ్వ. 

౨ ఆ. ౧౦; 9. యుగ్లుః చ, ,. తనయంగమునం 

గలమాం మెల్ల 'బెెట్టినను గపోకభాగమ గడిం 

డిం, నం, ఏ ఆ 

డింభకము* సం ఏ. అ. పుం శిశువు 

డింభకుడు. సం. వి ఆఅ. పుం వాలకుందుః 

డింభ్రము. సం. వి, ఆ, పుం. మృగాదుల శిశువు 

డింఫిక. నం, వి ఆ 

నారతులం దద్దయు డింపునంల దరదించుకొనుచు” 

ద్వి భాగ. ౧౧౩స్కం, శర, 

డింబము సం వి. ఆ. పుం. 1. భయము 2 కలలము, 

గర్భస్థపిండము; 3. తొమ్మనం చెడమవైపున 

నుండు మాంనగోళము; 4 సు 5 మొగ్గ. 

ద్ద్రీ . ఆడుకిల్ల 

స్త్ర చాలిక 
దిగ డిందుచు నుండో నత్తులన్.” భార, ఆర 3, |డింభుండు, సం, విణ (ఆఅ ఆ. అ) క్షే, మూర్జుండం; 

ఆ, ౨౩౫; 4. తొట్రుసడు. “ఊం కాంచి పిరించి 
నందనుండు కన్నులు బిమిటీనొంద డింది యు 

కి_ం౦చుక కొంకు దేటీ. , పాండు అఆ. ౧౯౦; 

ర్, మరణించు; “గీ రావణుడు డింది భువన 

ముల్ రక్టిం చెంది. ఊ రా. ౧ ఆ. ౧౪౯; 

6. ఆజీపోవు; “మ ,,మై మండెడు తక్స)తావ 
మెయదీచజ్యాల డిందన్ ..”అము రీ, ఆ. ౨6; 

"7. నళించు; “క. మునుకొని దుఃఖములు డిందు 

_ "మోవత్ము చెదున్ో వాసీష్ట. ర్కోఆఈ ౯౬ 

రీ. మునుగు; “శా. రారానబిం గలంబు డిందు 

టయు,..” దశ. ౨, ఈ రాగాఏ అడంకువ 

(శ. ర) 
డిందువడు ద్వ. అ శ్రీః (డిందుశ-పడు-స్వార్ధమున) 

1. శాంతించు; “కళ... .ఆకనికిం బుక్టిన యు త్హల 

పొటు కొంత డిందుపడంగన్.” భార. విరా, ౧ 

అ. ౯౯. భార ఉద్యో ౨౩ అ. ర; ఓ సమా 

థానవడు; (| ఆ... తొడిగినట్టి తూపువొనలోన 

'వె చిన), దనుక డిందుపడదు మనను నాకు రామా. 
౭,ఆ ౧౨౧; 3 మత్తెక్కు; ఆం భాం తృ 

౧౧౬ ॥ 

దుపణుమే, ద్వ. స 8" (జిందువడు. ధా. చ్రేం 

పోలొట్టు; ల్స్ ed బున ము ఖోాబ్దమునందుం 

_జలునవుష్ణ కందళువకయుండ డిందుపణిచి"” స్వా 

3, జ ౯౭, భార విరా. ఈ, ఆ. ౧౭౮. 

డిందుపాటు ద్వ. వి. . డఉందుా పాటు.) స్వస్థచి _రృత; 

“క ,..ప్రమిటను డిందుపొటు లేకుండిన నంద 

భూపాలుండ్తు * విక్ర 3, ఆ. ౧౦౬. చ్రైజు 

ఫె ఆ. ఇం, క్ట 

ర్స చంటిబిడ్డ, 

డినద్రావు. జేఆ శ్కీ* (డిగన్*త్రావు) 1. అణచి 
వేయ; “గీ. చేరు డిగంద్రావి కడ డుద్దమింద జేయు, 
పాపకర్పుండు రాశే డైన్మబ్రతుకు న. ౨ చం, వంచ. 

౧, ఆ ae రెవ విడి విపెట్టు; ఓ వగ 

మాయావధూ వేషంబు డిగంద్రాన్. 4” హార. ౬ 

ఆ ౧౩౧ ఉం హరి. ౬ ఆ ౧౮౨. 

డిగణడు ద్వ ఈ (క్రి. (డిగన్ +వడుం) క్షే. వ్రేలాడు; 
“క్ష ముడడ బిగి యం బట్టుకొని డీగం బడియెడిబాల 

కునిచేత..౨ భాగ ౧౦. స్కం, వూ. ౨౭౪; 

2 వేల్వపె కూలు “ఉఊ,..బలుండు సంగరొ. 

ఘాటము దాంటవై చిన దిగంబడెం గ్రైోశయ.గంబు 
చక్కటికా ఊఉ. వారి. ర, ఆ. ౨౬౯. 

డిగించే. చే. వీ క్రందికిం 'జేర్చు; “చ మునివతి 
బుప్యుశ్చుంగుండు (మోద "మెలర్పల శతు 

దారుణ బనుసురవారణంబుం దనశ్తై నిజమర్మక్ర 

బలంబు ేర్తి మే దినికి డిగింపంగాం గొని... 

చారి ప్రొ. 3 తి ౮౦ 

డిగియ, చే, వి నడబావి. *క,. .డిగియబావి దొరువు 

లన్ * నాంసం ళ్ తి. అకులు 0. (ఈం ర పూ 

డిన. చే, ఆ తః 1. అవకరించు “చ, వినుకలిం 

గూర్చి తిక్క వృథివీభువనంబుళకం డిగంగ "సే 

యనువును లేక...”మైవ ౨, ఆ ర. “క. ఇది 
యేమి కంక నీ వున్మదవృ త్తిని శంకదక్కి_ “నా 
గద్దియ పె చెం బదిలంబుగం గూర్చుుండితి నదియును 

గా కిపుడు డిగవ్రు... భార, విరా, ౫, అ. ఏ ౧౮ 

బి క్రిందికి అణయిపోవు- స. జలధి యుల్లోల 

కల్షోలములను దగిలి యి యెగయంచ్ను. EE 
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"కళా ౧, అ ౧౯౫; కి, తగ్గిపోవు డ్పింయే దే. స 

డిగు ౧ 

కి a దింపు, కచ్చ తి + అమ్మానవనందనుం 

” కరదంబు సే షే భార, సూ. ౨, ఆ, ౨౬, 

డిగియె నవృగ్ళహార్థి”వను, ౬ అ, ౯౯; కీ బస డయ. వై. వి (నం దీర్ధి కా) నడబావి. “స్రీ, 
చేయు 

గాలాపున్వేంటటలాడం గా దొరకిన బలీ లు చసిం 

ఉల్చి నపుడ్యా సాశింబున డిగిన బక్క_బం 

(ట్రా తులకుక్.” వల. ౨, ఆ. ౧౦౮ త్ జాలు డిగు. చే. ఆ కి 

వాటు. *'సీ, కటముల జిగి చిబుకమున రేం దేరిన ' 
| 

వాదము, అము, భ,ఆ ౧౫3 సం క్రి, అవ; 

కాలా రా! రోవాణముచేయు “చ. డిగకుండు వాహానం 

బులు కడిందిమగంటిమి సోలుపోవ...” భార 

దో ఏ, ఈ ౨౮౧. 

డిగుడు = దిగుడు, శ ర) 

డిగువ. చే. వి. శ్రీందిభాగము. “ద్వి ఎందు లోకో 
న్నతుం డికండె దుకిఖములుడింది యక్కువతికి 

డిగువ నున్నాడు.” రం. రా, యు, ౫౨౨౩ పొ, 

౨౯ వం. విణ శ్రీందిది (శ. రు 

డిగువడు. ద్వ. అ (క్రి. (డిగుగాపడు ) శాంతించు 

“న్ ఆని యనేకవిధంబుల నకనియ్మాగ్స,వాంబు 

డిగువడం జెప్పి రామావనీశ్కు నతులది న్యా స్త 

హీిమయు నల్హం బెలిపి” భా. రా. ఆర ౧, 
ఆ, 9౭. 

డిగ్గంద్రావు = డిగంద్రావు సః (క్రి, = 1. అణంచిచేయు, 

న వగ్గంపుంపలు చిల్వ రొవడగనున్ బా,గెంపు 

—— డిగ్గంద్రావి.. + ఉట రా, ళీ, 

ఆ. ౨౫9 ; . పరిత్యడంచు. ళ్ ఆ, మరదు 

లైనమార్ష ఇంబుల కోవా,టించి సిగ్టం జలము 

డిస్టర్మద్రావి భార. కర్ణ ౧ ఈ ౧౩౨౨ భో.౧, 

ఆ. ౧౧౧ 

డిస్టజాటు = చే అ. డీ (డిక్షన్ +జాజు ) క్రిందికి 

_ జాజు. “గీ అదికార ౦బునకు భీతి యగ్గొలింప, 
" సప్పపాతాళములు డిస్టలాటే యడల.” హరి. 

ఊఉ ౯ాఆ ౨౨౦. 

డిగ్టదా(టు. చేసన శః జిస్టన్షాదాంటు ) కిందికి 

దుముకు “కా పొదివకొని శకునిబల మున దగ లి 

౧ సాత్యకిరథంబు నఅకిన నాకం డది జీగ్లదాంటి అ 

భార భీమం ఈ ౧౦౭ 

డిక్లన. జే ne విణ, ద్ర తటాలున “ద్వి. గద్దియ 
మోద డ్గ్గన డిన నుజీకి”రం రా. యు. కక 

ఫా. 3. పం, పప; గ) ఆ ౨౬. 

“క బాలం గుటంగట మడుగులు! 

ళు 

పాటుగా డిగ్గువవనాంకురంబులం 

అలరు నెత్తమృులకలిమి: జెల్వగు డిగ్టియలతీర 
భూముల నల్లం బొంది” భార, శాం 3, ఆ, 

ఏ 3౨. ఆం. భో ప్ప * ౧౬౨. 

hs వచ్చు. “సీ పయి 
బడలికయూ 

ss దెలుప” కకు 35, ఆ ౬౨ రి. అవ 

రోహీంచు. “సీ. పీరోలగంబునం బెన్దగద్దియ 

నుండి డిగ్షినధీరత యును.” నైవ ౨, 

ఆ. 3౫% 39 వతితమగురాల “చ. ఒక 

చినుకున్ ససస్య యగుకుర్వికి జిగ్దలనీవు ,. 

ఆము. ర. ఆ ౯౦ 4, దిగండు “జ. = పెటి 

వ లినాక జవెంట వ్రేయనక ) మిక్కిలి డిగ్స 

వసరణిక్ , . అము, ౫'ఆ. ౬౯; ర్, నర్నద్ధ 
మగు, “డ్... రొమునిబంట చేను ను గ్ ర్రీవుడరో 

దురాక్శ రణశేళికి డిస్టదు గాక... భా. రా. 
యు: ౪౭9; 6. ఉపశమించు. “సీ కరిముఖుం 

డెప్పుడు కడుపుబ్బు డిగ్షనికతన లంబోదరాఖ్యా 

రో డయ్యు.” వరాహ ౧౨ అ, ౬౧, దాగి. 

గు ఆ ౭౩; 7 కగ్గిఫోవు,' “గీ. వావాకుం 

డెక్కి_ విడిచినవారువంపుం గొదమయునుబోలి 

రతిశేళిమదము డిగ్రి.” క్రీడా ౮౭; 8 దిగుమతి 

యగు “సీ హస. "బేవటం దొలుజెక్కుడు 

లిచి. మేడల కిడ్డ మిగులు భూములకు డిగ్డు ష్ 

ఆము ౨౨, ఆ. 2. న కి. 1. అవరోపాంచుం 

“వ. తురగము డిగ్జి తల్లడముతో శతధన్వుండు 

పాదఛారియై..భోగ, ౧౦, సం. ఊ ౯౦. 
వరాహ, ౧ ఆ 3; 2. _వైనుండి (క్రిందికి దిగు. 

ళు = = ఈమే డ్కిగ్లిన యా యూడల; టాక 

కాదె మనకొగం బోయం 'జేజాలమున్. కేయూర. 

3, ఆ కరా కాశీ ౨, ఆ ౨౧౧. వి, 

lL. మైణ్యము, తక్కుువతనము, “ఆ ఒళక్కురూవ ' 

కాని యెక్కుడు డిగ్దుకు; గానరాదు ముఖవికాస 

మునకు” నిర్వ ౧;ఆ ఈర; 2. ఉజుకులు 

మున్నగువానియం దగుధ్వని కనుకరణము “గీ, 

అని శపించిన దుంబురుం డతిభయమున, డిగ్గ 

SC 

చి నంగ శినూనంబు డిస్టనుణ్షికిల “సార, య "ఆ, గ 



శ్ 1900 వకు 

డిగ్లుకు. దే. వి దిగులు. “ద్వి, కొమురుదలీర్చ ఛెక్కు_ళ్ల , డిబ్లతనము. జ్యే వి. (జిబ్లశకనముం. తెల తెలపోవుటం 
డిగుళ్ల.” వండితా. పర్వ 363, పొ. విణ, 11. "జ, డెందము. 'విన్ననయ్యె నొకడిల్లశకంబోడః 
లం లి al 

పల్లము; శ రం 2, కక్ము_వ (శ. ర గూడె మోము పెముందరిలాగుగాయము,.” కావ్యా 

డిన్లున. చే, 8” విణ తటాలున; “స్రీ కొలువ్రున నుండి ౨, ఆ, a 

డిగ్లుపడు. ద్వ అ. శే (డిస్తశావకు ) ; న్యూనమను, | టచేే నో య “డా, .. కపపుద్దకళుర, 

తక్కు_వవడు. “డ్... చుక్కల సోయగంబు | జలంబు: చాల్చుచున్, డిల్హవడంగ , wi భార 
ము, త్యాల బెడంగు డిస్రపడునట్టుగం జేసిన బావుం ' విరా. ౨, ఆ, ౯౧; 2 కలక నొందు. “వం 

బలీ,” య. ర, ఆ, ౧జి. '  వలవంకల నెగలంగ్రాయగి వేగినై వరాకున్న డిల్ల 
డితుండుః. నం, వి అ. పుం, విశేషలతుణములు గల! వడి, ,నీలాం 3,ఆ 30౦ ఈ. భా తం ౧౦౦; 

పురుషుడు. (క్లో శ్యామరూపో యువా తి. భయపడు, “గ్. =. జరు లెల్లం దల్ల,డిల్ల వ్రేపళ్లె 

విద్వాన్ సుందరః ద్రీయదర్శనః, సర్వశాస్త్ర స్త్రర్థ . దద్దయడిల్లవడియె. వారి ఫూ. ౬, ఆ. ౯ 
న 2) 

వేక్తాచ ద్ ఇక్యభిధీ యక, 'డిల్లపాటు. ద్వ, వి. (డెల్ల వడు ఛా) 1. అర్హార్య 

డిప్ప, చే. వి, |, స ల. (వా &. పం! గ్ల త నం. డిల్ల పాటుళలిగి వ 

వర పనన "మొదలగు కాయల వెతోొక్క (పా; న తిరమైన స్రార్య ఇంబుతోడం బొలిచి సభా. శా, 

3. కల (పెచిప్ప (వా. | రము ౧౦౪౮; 2, ఆనంర వుట WES అరవిడి 

డిప్పకాయ. జే. వి 1. తల్పపైకొట్టుకబ్బ. (వొ. చఛాసకమరస మంటిశకన్నులు డ్విపాటు కొం, 
- ర 

2. ఊరుణాయ. (వాావిణు అల్లరిచాండు! . క్రజుచెముటల్ ... వేం. వంచ. ల స్త పనస. 
షా డి అ 

స G న వ. వట్టిడీస్ప కాయ షు దే. అ, డీ (డల్ల + పోవు అధై ర్యవడుం 

| ప = దొబ్బి (వా “సీ ఉరుకుచామ్రుల నంట నూహించు నూహించి 
న్నీ = ఉబ్బి. Pa "కే రకృట్లమలంగిన జేల్లపోవు-” సాంబో. ౧,ఆ ౭0 

53 సె బీ 
డిబ్బుడిబ్బు. చే. వి. మొండెములు నేలపై డు | జ్య. జే వి 1. న్యాకులక్వము. “క, ఉల్లము 

నపుడు కలుగుధ్వని కనుకరణము; “చ, + డబ్బు | డిల్లము చెద నవ్విభుం డొండ్ రధర్శ మూర్త వ మున 
డ్బ్బనం బడునట్టలంం ౫ దకిరాావ వాతో. నొప్పు సంళ్రతి నిర్వహింవండే. శ భో. ప్రి ఆ 
మహ్ a జ 3 శ 

ష్ నావంబునన్.” క, సం ౧౧) ఆ ౧౫౧ లం చార్భల్యము. "డా. కల్జుల సేరిన 
డిమము. నం, ఏ, ఆ, పుం, దృశ్య కావృ శేద దము, జ పే Bs క 
డిమరి, చే వి మ్; దుష్టుండు. | (వా డిమృరికన ముం” Sa చౌయల షట కానా se) కి 

| జల్ల ము నొరద,,.' పదం వ, మ ఇళ 5. 
డిమ్తరికనము. ద్వ. వి. (డిమరి+-శనము) కము 

క్షు వనికలపురువులయెడం యో ట్రినయది “నెల్లి విరి 

చీంత డేమ్మరితన మె ట్టినికృష్టుం డై జ నను ని, ప్పనికిం ! 

“"జొజండు:.” భార. శాం. క్క ఆ. ౨౦౮ | 

డిము అం. విణ (Dim) కాంతి లేనిది. 

డెల్ల. దే. వి, వితీకికనము. “ద్వి జల్ల సాంసఆీ తల్ల 

జిల లో ఆ, మ. క. ౨౨ అం ag ప్రా. 

డీల్లగ్గుడుచు దే.అ కీ, (డిల్ల్షగాకుడుచు ) అభ్రై శ్రైర్యపడు | డీ 
“ఆ అయిన నిజ్హమాట యూ వెలందుకయొద్ద, అనిన | డీ, చే. అవ్య. 1, కలతో పొడిచి ఆడునపుడు పర్ణ 
డిల్లగుడుచు నట్టుగాన * కాళిందీ ౨), ఆ. ౧౨౦. లకమాట (వా; డె పొ్రేళ్ళను పోరించుటనై. 

డిల్లచెడు. డే, ఈ శ (డెల్ల చెడు y థ్లైర్భముపోవు; పురికొల్వుమాట. (వా; న యుధ్ధ ప్రేరణను. 

న్ _కుం్గినిఫర్గామూాందికొని డిల్ల చెడినట్టు పరవకు| (చూ. డీకొను, డీకొలుపు మొ 
గతిరుస్తకరణినుండ.* “ఇందు, ల, ఆం Ep = 'డీకు. దే వి, పురికొలంపుట. (శః ర 

“m8 

a 

| డిల్లాయి. జేేవి Le నాట్యనిశేనము. “"దిర్ష డల్లూయి 

కూఖణి శేవణి రుండి" పండి తా. వర్ష 32౮ 

ఫొ; 2. సట. నొకటి. *స్స్, డెర్టయి 

ప్రక = ఈ స es అధి 

కారమున నుండు బేశభాగము. 



డక” 1260 డు 
చొ 

యను. చే అ (క్రి, (జీశకొను ఏ). ఫూనుకొను. జీ 
శా, దిగ్విజయ మ్ డీశొన్న చందాన, , వి జం 

౧, టి. ౧ అం [క్రిం నం ర 1. ఎదుర్కొనుః 

“డ్స్ భేదిలదొ ద్ర్హొబ్బ సన బిమిటి నొంది 

చెమగ్చి మొగి దుర దయుత వడ. డ్రీకాణం 

ద్రనము క్తవిమర్దను నాజనార్జనున్ ** భోగ. ౧౦, 

స్కాం, వూ ౧౧౯౩. అం. భా కృ ౧౩౨౬ 

2, అటయందు బాలురు డీడీ యనుచు తాంకు 

కొను. (వా; తి. పా శ్లండొంటిని తాంకు, 

కళ్ళ ,డీకొనంాం దగ రని వాసీనగని యోటము 

'వెట్టినట్టు కౌరవనాథఖా.' భార, ఊవ్యో, ౨) 

ఆ ౧౨. 

డీలు, జే, అ. (క్రి. నిప్ఫారమగు. (శ ర వీణ, 
దుర్చలయమైనది. “మ. అరుణాంశుండు హిమర్తు 

వన్రజని ఢీల్రై క్రంకి...”ఆము, ౫ ఆ, ౧౦౫ 
డీలుకొను. చే ఆ క్రి" (డీలుశకొను) ఇదరు, 

“న, , ,డీలుకొనం బడువడగండ్లగములు , , వార, 
తి 50. = 

డీలుపడు. ద్వ ఇ. (క్కి* (డీలుశవడు) 1 బలహీన 
మ్గు “మ. పంతు డీలువడ . . టా రా, 

ఏ, ఆ. ఏఏరా వెవ. ౨ అ ౫౧౦; 8. వ్యర్థ 

మగు “ఊ...ఆకనియాలు డీలుపడ నట్టిమనో 
జునివాలు...' శుక. ౨ ఆఅ. ౬౨ క శకం 

పీఠ, ౨౯; లీ. బాధపడు. “ద్వి. ప్రకృతిచా 

సన డీలుపడుచు నజ్ఞాన న్య్వనికరచారిధుల మునింగి 

“లేలుచునులో ద్వి. వరము. ౧౩ ఆ, ౨౨ పొ 

“ఢీ. మరణించు. (చూ. డీల్పడు.) 

డీలుపజిచే. దే. స క్రి. (డీలుపడు, ధా, ప్రే 

తక్కువవజచు. (చూ డీల్వజుచు-) 

డీలుపాటు దై వి (డీలుపడు థాం) (గ, = .డీలంపాటు 
చ్ర,కట దై న్యంబుం దోయప,,. ”చైష ౭, అ, 9, 

(శ, ర 
డీలుసేయుం. = డీలుపజ కే. (డీలు+ చేయు) టక్లీ 

సీలమేఘముడాలం డీలుసేయంగం జాలుమెటుయం 

జామనచఛాయ మేనితోడలో ఆము. ౧, ఆ. ౧౨. 

డీల్పడు = డీలంవడు. (మృతినొందు.) “కీ మడి 

యుట తెగుట డీల్పడుట భా. అం,భెద్వి.౨౨౫ 

డీల్వఆమే. ఆ డీలుపజచు. “నీ, సూరో త్తముఃడు 

వాయుసుతుం డంత నిల కతిగాఢ వ, మోదసంఘు 

టన దొరక్క లంక సపెంపెల్ల డిల్వజబె,,లో 

రాఘవ, ళ, ఆ 3 

డు a 5 

డు. i వ్ర (ఇది బిందుషూర్వకముగా నుండును) 
చ్ వ్రథమావిభ _కీవశ్యయము. ఉఊదొ;ా 

కుడు, రంగండు; 2. చశమపురువవ్ర శకి 

యము. ఉదా; వత ల తడపడం 

ము శి. స్రార్థనాద్యర్థకములందలి మధ్యమ 

జీకొలుపు జే. నా క్రి. (శీగొను ధా. ప్రే; 1. ప్రేరే 
పించు. “క,,,నకాంతంయబున నుండిన, లోక 

ములోం దలయ ెట్టిలోకులనై నన్, డీకొలుపు 

బుద్ధి సతిమై _+ బిల్ల 3, ఆ. ౭౮ క, కలియ 
జేయు. “క...ఆంజక బచాలకుం డనియును, 
గొంజక దయమాలి రాజకుంజర యంకన్, గుంజ 

రమును డీకొలిపెన్కు గుంజరపాలకుండు గోప 
కుంజరుమోందన్,.” భాగ, ౧౦ న్యం, పూ, 

౧౨౧౭. సొ, ౨౨ ఆ, ౮౬. 

డీకొల్చు = డీకొలుపు. (కలియంజేయుు “క... 

డీకొల్పి రతుల ,.,.”వహాంస, ౨ ఆ, ౧౭౦. దళా, 

ఈ, అ, ౧రార. 

డీకోలు,. దే. ఏ. (డీకొను థాం డీకొనుట. (శ రు) 
డీడిక్కు. జే వి బాలురు ఆటలో తలలు తాశించు 

నపు BES (చూ. డీడిక్కులాడు) 
డీడిక్కు.లాడు. దే అ క్రి. (డీడిక్కులుషాఆడు.); 

1. బాలురు డీ డీ డ్ అనుచు తలలు తాం 

కించుకొను. (వా; 2. ఒకదానితో నొకటి 
కొట్టుకొను “క, ఊరువడి డీడిక్కు లాడునొజ 
పున దబువై.” రంగా”, ఆ ౬౭. 

డీనము. సం. వి, అ. న. పశ్నీయెగురుట. వి, ౯, (అః 

ఆ. అ ఎగిరినది. (కృ. ౮౮. 

డీలగు. చే అ, క్రి. (డీలుశఅగు) తస్ద. అం. భా 
డీలపోవు, = డీలపడు. (చాలి పురువప్రక్యయము, ఊః==చదువుడు, రండు. 
డీలాపదు = డీలపోవు. (వాం పొండు. మొ; శ. క ర కర్మ , అధికరణా, కరణ, 

ఢీలిందు, చే స డీ చులుకనగాం జేయు, “గీ, భావార్లములందు నిర్భిందుకముగ. వచ్చువర్డ ము 

నగము డీలించ బావులు దిని చిఫొనలం” నిర్వ. చం (కర్త క్రమ) 1 కుయుమ్థాపుడుం బుట్టం, బల 
l అ [7 గ 

లః ౯1 వడం గట్టి... భార్త, "విరా ౧, ఆ. ౨౯౧. 

2 



డుంకు 

(కర్తార్ధకము ఇచ తనభెలు లిండయం దదవ 

చావుకు డ్రా దబావుచు...ో పడు. వ్య ఆ ౧౯ 

(రఫకరణార్డము.) “ఊం ఎక్కడివా రొకో 
గరుడు డెక్కుడుగాం గలవారు.. “ ఈ&' 

వారి. ౬, ఆ. 3౭. (కరణార్థకము. ; | 
లోప పుడుబండుచోపుడుళోల, యొ. (భావార్థ ముం) 

సూడ భవానుతకీ ర్హి బ్రావాణుండ్ధుపుట్టుడుం పడన! 

పుట్టు నుత్తముజ్ఞానము... భార. ఆది? ౧, 
ఆ. ౧౫౮ 

డుంకు. డే. అ. 8" క డొంక) 1 తస, ఆం. 
భా తృ. ౮౮); 2. వశమగు. “ద్వి. శంకింప 

చెదురుగా జనుదెంచురిపుల్క డుంకంబట్టుచుం 

బండ్లు డుల్చంగం గొట్టి.” ఆమ. క ఆ 
గిగా పాం ౨౬ పొం. 

డుంగు. జే. ఆ, డీ వణకు, చలించు. 

0 

“క వోలు 
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వాం డొకండుో” హంస ౨, ఆ ౨౭, చంద్రా. 

5, ఆ, ౬ 

డుయ్యు. డే. అ. శ 1, నాటి చెకి ae 

(క్ట అది యుక్క- ఆ గండి డుస్పీ పాఆకీన *, లీ 

స్ప రో ఆ ళా. గా లాం య. కలలా? oR 

తెన. “పీ తోరణంబులు డుస్పీ ధూళిం గలసె'' 
వీర, ర ఆ. ౨౪౬. హ (కి. 1. పైకి తీయు, 
“వ, ,.ఆడిదంబులు డుసీ స్సి "వే సీనం  బూసిన 

చందంబున నేలం గూలిన రమీనుంగుపీశుంగు 

33 
లును.4* &. జారి, ౨, ఆ, ౬౨ లై గ్గ 2, నడ 

లించు “ఊః,,,దీని మి త్తికిఏబుత్త మటంచు 
- బక్రైడలు బోరన డుయ్య భయంకరాకృతిన్.* 

స్వా. ళ్, = కం; 3. గుచ్చు: “ద్వి. ..గాఆ 

పంబులను డుస్ఫీ., ఫే రం ర్క టాం ఎల్మి ఫొ, 

రా వం. 

వయినడుచున  సుబ్బాలిక నడునడన డుంగి భయ, డుజ్జుచ్చి. జే. ఏ 1. యుద్దమునకు పిలుచుటయం 

మున,..” భార ఆది. ౨ ఆ. ౧౫౫ కు, సం 

=9, ఆ, ౨౯౦, 

డుంఠి? నం వి, ఇ పుం, కాళికలో వాయవ్యభా 

నగమున నున్నవి ఖే ఘ్నేశ్వరుండు * “కరా లారా 

= నిక డుంకీశున్ వినుతించి, .. "చంద్రా. 5, 

ఆ. ౭౨. కానీ, ౧, ఆ. ఎ 

డుండుకము. సం. వి. ఆ. పుం. దుండిగము. శో విణ, 

(ఆ. ఆ. ఆ) 1. అల్పము; 2. క్రూరము. 

డుండుధము. సం. వి, అ. పుం. విషము లేనిెెండు 

తలల పాము. 

డుక్కుం దే. అ, క్రి 1. దాంగు. “ఊం: ,.,అక్కుట 

దిక్కు_'లేమి రజతాచల మొక్క_ండు పెల్లగించె, *, 
అంచునప్వురిన్,  డుక్కినగట్టయోజ _ నెగడున్ 

_ నవరక్నవినూశ్న సౌధముల్.. J చంద్రా. ౧, ఆ. 

౧౫; 2 వాడు, పడలిపోవు, “చ, కొలనికెలం 

కులన్ జేలులు కోమలి నిల్చిన మేనికాయకచే నల 

= నలం గాలొ నీట్ట...డుక్కె బిసంబులు వ్రీలె 

బృత్తముల్ . య ప్రబంధ ౫5౯ 

డుబుడక్క-.. EL టి (సం: పుడుక్కా ళ్ దుబు 

| 

డక్కావాని వాద్యము. “కీ కడిదిమోజఅయం జంక | 

నిడినబొట్టియకిేల 'డాక్యయో,నెడు డుబుడక్కం 
శీల, సే వొంస. ౨కి ఈ ఎలి. చంద్రా, ళ్, అ ౬ 

దుబుడక్క_వాండు ద్వి. వి (డుబుడక్క+వాండుం) 

సాయిలవాందు. “గీ. వచ్చె. నచటికి డుబుడక్క | 

దుపషయోగించుమాట, (ద్ర. శ. రం; 2 ఆబో 

తులను 'జెచ్చకొట్లుట కషయోగించుమాట. (వా 

డులడుల. బే వి శాలుట మున్నగువానియం దగు 
ననుకరణము ద్వి వ్ర వ ళభయకాలమునాంటి 

ప డులడులం ల మ వ 

డిని” రం. రాం న్ కీగకి, పొం 

డులి, నం, వి, ఇ ఈ, స్తీ" ఆండుతాంబేలంం 

డులిపించే + దే స క" (దులుపు, ఛా 

రాల్బంబేయు (చూ. డుల్పించు) 

డులుచు. జే. స (క్రి. 1 వడంజేయు. “వ...ముట్ట 

కోలల రాొరాదామకుటంబమణులు డులిచి...” 

భార, విరా ౫ ఆ. ౨౨౧. కు, సం ర్క ఆ 

౧౧౫ వరాహ, ౧, ఆ ౫౨; 2. ఊడందియు, 

“కీ సాలీడు గాంబోలు సమద చేదండంబు తెలి 

నారచీరలు డులిచి తెచ్చు.” కువల. ౫ అ, 

౬5. ఆము ౨ ఆ. 3; 9 పోగొట్టు. (చూ 

డుల్చు.); డీ ఎడచేయు. “వం ఖాండిక్యుండు 

భయకర్శ ంబులు డులిచి,..”ఆము, 3, ఈ లాగ, 

డుల్లు. చే. ఆ క్రి. 1. రాలిపోవు, “ఆ. రత్నశేతన 
'ములు రాజితేేఖరంబులును రుచిరభుంటికలును 

బాధ్ధుబాణనివాతిం దునిసిబడెం గారవులచేట్లు, 

"తెలుప డుల్జునుల్కు_ములును బోలుగా భాడ్మ. 

విరా, ఎ ఆ ౫౦. భార. చో = ౧ ఆ ౧౨౨; 

ద, ఊడివడు, “న... శాండిలి 5 మనుకొక్క-కవ్నో 

౨కు, కు 

ప్రే 



ణెందము. 

డరాయు 

a 

శావంబునం బత్షంబులు డుల్లి,* ౪ భర. ఉద్యో.! డెప్పరము. వై. వి 

3, ఆ ఏం౧; ల నళించు “గీ తు తుప్పు 

డుల్లిన నప ర చికిలినీద్దంపుం 
-౫ దువుెలువు తోవ” వాంస, ౫ ఆ. ౨౧౫%. 

నిరం, ౨, ఆ. ౧౨౮ క, పాయా, విడుచు. “క. 

కారాకులు డుల్సినట్లు కర్మము వెల్లంగెర పెడ? 

బాయ వలయుట ,. భార. మ్మ * ౧,ఆ. ౨౦6౪. 

శీ 

వో 

డూయు = దూయు (శ, రు) 
ఇ 

cre హృదయము “డా, ఈగువ 

బుట్టి డెందమన హెొచ్చినకోకదవానలంబుచే ” 

పారి ౧, అ, ౯93౨. చైవ. ౧ ఈ ౧౭; 2. 

వక్షస్థలము. “మ. ., జేవబ్బందమునకుం డెం| 
దంబుె రా యనంజనునావం ఎముఖున్ వధిం 

చిన 'మవోత్సాహంబున్.. నిర్వ, లా ఆ. 

గగ జై. ౨ ఈ రాగ 9 ఊవా “సీ, 
మజంగు వెట్టక డెంద మెజీగించుకై వడి గొబ్బునం 

బయ్యెడకొంగన సడల.” వక్రం ౧, ఆ. ౧౨౨ 

డెంచదముమోాలి. దే, వి (జెందముశిచూలి మద 

నుండు, “న, , కమృవిల్కాండు జెండ మ్లుచూలి. స 

అం. భౌ వ్ర- EE 
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ఆవద. “క ఇం దుండలో మన 

దనుకణగరాని కడిందిడెన్నరమొం 

జన్” హారి, పూ ఇ ఈ ౧౧. ఊ హరి ఫ్యా 

ఆ. ౧౩౨. విణ (సం, దుర్భరః.) క. ఆవద 

కలిగించునది. “ఆ. జున్ను డెప్పరంపుఃజో బైన 

చతి నున్న ,.=౫ి” భార స్తీ ౧) అ, ౧౯. భార 

దో ౨ అ_౧౧; 2. అబ్బురము గలిగించునది, 

“ఓనం అకట భం! డనునప్పలు కివ్వుడు 

నిక్కు సు. వానికి గురునాభ యిట్టు లతనిం 

ఇసిటాచుట కొర కిం బట్రికొనుట గోరి 

తివ్విథము డెప్పర మెంతయు...” " భార, దో 

౧) ఆ ౧౦౯; 8. అధికమైనది, “టా... తక్కు 

యావ ముల్, డెప్పర మైనలోహశకటి పృకటీ 
Sino గామిశుళ్ , a ఆము. ౫ ఆ. 

“శ. సహింవరానిది. “ఆ, డెప్షరంబు గాల 

డెబ్బదిశరములు, నినివె.,.” ఛా రా యు 

౧౨౬౪౭; ర, అసాధ్యము. “చ ,..నీన్ను6 వొంగ 

వ.ట్రినదురికంబు బాయుటయె డెవ్బర మైనది, ,” 
భో, ర, ఆ 3.99. శుక. ౨, ఆ ౨౭ శ్రీః 

ఆధికముగా “క్ర, . సవితృవ్ర,భలు దిశల 

డెప్పర మలమస్.” అము, ౬ అ. ౧౨౨. 

కిమా,డ్క_ం౦ 

విం, 

డెచ్బ్పరించు డే. అ. 0” ఆళక్యమగు. (శ ర) 

డెక్క. చే, వి, పశువుల కాలీగిట్ట; వి + కఠినకుర్రాల డెప్పణీకము. బే. వి (డెప్పరము ౫ కము) 

వ్యక్తము లయ్యె నీదిన్నె మును టెక్క లక_ంద 
మూలములకు.'” పొందడు, ౫) ఆ, ౨౮ 5. ఆం. భా. 

ద్వి ౧౯ లం 

అవద “చం.నముది నోటకండ సెడి డెవ్చఆికం 
కా నీ 

బులు EE సె డిట్టి క్రొవ్విదములు దక్కు +౪” థు, 

నరం ళో, A అం 

జెక్కు. దే. వి, అడ్డగించుట. ల్ ప జెవ్వు = చెప్పు (శర 

రననం జిల్యుచుం గుక్తుక డెక్కు నంతనంతేన . టే ” | డెబ్బండ్రు దే, నం డెబ్బదిమంది, (శ ర 

ఉద్నః BE న a 

(శ. రం 2. గొజుంగు క 

డెక్కొను చే అ. కక్రి- (డెక్కళకొను) 1 నెల 
కొను. “పీ, కడలొ ర్తుకరమూలభునకాంతి చూపట 

కే. అడ్డగించు. | డెబ్బది. జే, స, చి. (వడుశావది వీడువదులు. “ఆ, 

డెప్పరంబు గాల జెబ్బపిశరములు ,. ఎ భౌ. రా, 

యు ౧౫౨౬౭. ఆము, ళో, ఆ, MleIen 

జే 
డెందంబుతో నిక్కి ala నృసిం. ౨, | డేశు. జీ అ. (8. పిజ్ఞలతో జరగు. (వా.) 
ఆ, ౮౧, ఈం. భా తృ న్ 

కొను) 'డెక్కుపడు, గొంతున. కడ్డమగు తిష్ట 

చివు కెల్లం గసి నొత్తి తొవరాకుం గుత్తుక 
జెక్కాని. కోయిల వ! కు సం, గ్య 
ఈ ౧౬౪9. 

2. ( డెక్కుగా| డేగ దే. ఏ. (క. జ 1. శ్వేనము, సాధారణ , 

చతులను జేంటాడువటతి. “సీ, సురగాలిదవదస్థ 

కరుపర్ణ కతి చేయం బారా లని జీనవదళీ 

దూజె. న ఆము." వు అ. రజ. వాంసన. 3, ఆ. 

౧వ; 2 శ్రీజా తన నము. ఆం. భై. ద్వి. ౯౦. 

డబ్బ జే. ఏ కొండమీది సమాన మైన్మవ్ర దేశము, 'జీగటదను బే. విణ, (డేగ మిళతావోరము తిన్సపద్లతి.) 

(బ్రా. ౫. రు - మికము, “గీ ఆంతిప్రర "మేరా మజ్జవం బాడి 
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జేంటం బోవుకణీ 'డేగవదనుగ భోజనంబు; గుంజలవిది కాట్లు (ప్రబంధ ౬౨కి, ఊఊ, 
చీసీ,,. సాం ౧) ఈ ౭౮ హరిశ్చం క్క ఆ exe; 2. అవ్యక్త మ మెనదిం 

డేగాట. దే ఏ (చేగఅట్య) పెండ్లిలో అయిదవ “ద్వి మల్లడేగొన ద “ంకువూటలు నేర్చి రం 

నాండు వధూవరుల సెత్తికొని జేగలవ లె అడెడు 

ఆట దండాడింపు, (బ్రాం శర 

'డేగసా. జే. వి సీట్టకాణెడి కాయ. (వా 
జేర, అ హం , పంకం మాన. ౭౨. 

డేరా = న్ “గి బాల నలరారు చేరా హొజార 

ముననుల*” రసిక. ౨, ఆ. ౧౦౮౧. 

చై 
జ Qe 

జ ఆం. వి (Diary) దినచర్య. దినచర్య వ్రాయు 

డొ 

డొంక జే. ఏ. ఓ పొద “సే పాలచేరులువట్టి 
తూలింప బలిమి నీడ్నుకిొని డొంకలం దోలకి 

చుట్టంబెట్టు.”' సా, ౪ ఆ, ళల రామలిం. 

౧౭; 2 పల్లపు ప్రదేశము. “చంం.డొంకలను 

వంకల? త లాటి, కృ. శకుం. ౧. 

అ ళో, “గీ గంగ ప్రవహించునీటిడొంక లును 
బోలె.” పాండు. ౫ ఆ. ౧౫౮. 

డోంకవల. దే, వి. (డొంకశావల) ఒకరకపువల 
హంస రి, ఈ డర 

డొంకు, దే, ఈ శీ = (క డెంక్రు 1 శీణించు. 

“డా .. దరస్తికపలాన స్రుంజంద్రిక డొంకి వాడు 

టన్. స్వా, 9, ఆ. ౫3. నాం వంచ. ౨ ఆ, 

౧౧ర; 2, తగ్గు. “చ,,.మరుశెట్ల తెజింగున 

"ంకి డొంకి పొర్లినగతి, , 7” వాంన, 3. ఆ 

03; 9. ఇంకిపోవు, “క. ధరణీపంకంబు లింశె 

కినులు డొంజెన్*” భా. రా. కిష్క్బీం ఈ 0౯, 

సిం 3, ఆ. ౧౧౦; 4 దాయ. “వీ బన 

రౌంకోరముల  శెడయిీని మ 

"ంకి నిలిచె నొన్ని*” వేం, వంచ్య ర, అ. 

3౯; ర్, చెనుదీయం, “చ ముని మునివీంకటి 
[డువ ముంగిటివాశిట నై ననొంటిపొ టున నడ 
రాడుజవ్వనుల డెంకక పయ్యెద మైనం జెట్ట 

ఏనను, = పట్టు... దశా. రా అ. ౨౨౭, వి. 
కర. “ద్వి, గాను డొంకులు దీఆం గ్రైన్ముడి 
"69". రం, రా, అయో, ౧౩౨౦ పొ, ౧౪. 

స్ రా వి ౧; ఈ ౨౬. వణ 1. వంకరైనది. 

ఫే విఠలంపుం జడ్లఫోలిక డొ ౧కువేతులు' బందిలి 

రా, నౌల, ౨౦. పొం ౨౯, పం, 

డొంగన. దేవి. 1. వంకరయలుగు గలయీం బె. (శంరు 

వంకర  యొనశోదనసాధనము. “డ్ .. ఈంటెల 

డెంకనలక్ గటార్ష బల్, కత్తుల నత్తలంబు 
9 

లను” కళా. లా ఆ, 2౭, భోజనుతా. 3, ఆ, 

౭౯; ఏ9. చివరచిన్నపుల్ల కట్టి "క*యలు మొ, 
కోయుట కవయోగించుగడ. (వాం ఆడం 

నతో కాయలు కోయుము. 

డొంశెనపోటు దే. వి, (డొంశనశపోటు) డొం3 
నతో పొడిచినపోటు, “క వడిం కేజిం దోలి 
రా జ్యార్వడి దొంనపోటుగా నురఃబ్ధలి నపు డా, 

వీడికిచనొరకన్ చేయన్ ...”' సా. ౧, ఆ ౯౬ 

“స్పై డెంశినపేటులం బొంక మడంచి.” భార. 

శల్య, ౧, ఈ. ఏరం. 

డొంగ. డే. ఏ. వొంగ 

యిచ్చట డొంగినా సృదేనయా, 

అ, ఏ౬, 

డొంగయాడు. చే. ఆం ,క్రి క్రి. (డొంగచ+ాఆడుఎచాలురు 

చేతులు మోకాళ్లు తం నడచు. “సీ ఎలనవ్వు 

"పాలబుగ్గల పై దువాళింప నత్తత్త యని డొంగి 

యాడు చుండ.” సా, ౧; ఈ రల ద్వి, పరమ. 

గి ఆ ౨౭౭, పొం 

డెంగ. చే. అ. డీ 1. దాంగనొను, “గు డొంగ 

వలె వచ్చి లుచ్చట శొంగినా వ్యడేమయా,..” 
వైజ. ర, ఆ, ౩౨౬; 2 ప్రాకు, “డర ఎలమి6 

గూర్చుండియు చేధరాకున్న, నిల దొంగ డొంగి 

యొక్కింళ ననంగం బొరి చొరి డంగియుం 

బోవ రాకున్న.” సండితా. పర్వ. ౫౨౩ పొం 

౧౨. వం ఏ. 1. వెట్టతొజం (బ్రాం శ. రృ; 

2. చిల్లి, రంభ)ము. (చూ. దార 

డొంగులువాణు. దే. అ. క (జొంగులు* పొజు 

తొజ్ఞలేర్పడు. “డ్వి, పలుచని నిడువాలు వదనము 
తూపునను, గొలిచినరీతి డొంగులువాజ నజియా వ్ 

అ ముక ౦౮ పొ. ౧౬ వం, 

డొశారము, దే, వి, కదుపు ఆంకశాళము! (శం క 

చూ. డొశారమసొచ్చు) . 
J 

కన్న డొంగవలే వచ్చి 

.” వెజ ర్క 
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డొకారముసొచ్చు. చే. అ. (క్రి. (డొకారము+| గొల్ల. దే వి 1. చేటవలె మూండుప్రక్కలందు 
చొచ్చు) 1. లోవల చు, వేశించు. “చ కరు 

ణను (బ్యోవుమం చని డొకారమసొచ్చెను 
3 పార్వ. ౫1, ఈ ౨౦౭; ల, శరణం 

చొచ్చు. “చ, గరగరి మాని యొక్కట డొకా 

రము సొచ్చుమవా దులో యనన్.” చంద్రా. ౧; 

ఆ. ౧౨. ర, ఆ, ౨౭౦. 

నాగం, 

డొక్క. దే. వి. (క డొళ్కి) 1. ఎముకలగూడు, 
కంకాళముు “క భూనాయక దుందుభి యను, 

వానీకళేబరము చెక్త వాలి యొకం జౌ చే 

నొకండ నగుదుం దక్కి_న,వానికి నాడొక్క నెత్త 

వచ్చునె జగతిన్” భా. రా. కిష్కింం రర 

భార శాం. ౨, ఈ ౨౮౦౪; 2 బెంకాయవై 

చెపు. ఉదాఃాగొబ్బరిడిక్కు; ల. శవము; 

అం, భా. ద్వి. ౧౩౮; ఉ. శరీరము. “వెక్కు 

సపుమద్యపానఫు, డొక్క-పసం దగిలి దుర్విటుండ 

డొల్పు, చే. అ కి 

ఆడ్డుపలకలు గలబల్ల లోనగునది.. “మం, ,విరోధు 

లంబునిధి వెల్టిం డెల్ల జెల్లీంపంగన్ , &: వరి, 

క, ఆ. ౨౦౬; 2. మల్ల సాధనవి శేషము, (నీ 

కంబము కొణత లాగను డొ లై. 2 పృబంధరా౨. 

డొల్లంెట్ల. చే.?వి. (డొల్లశ-కొట్ర) బొజ్జకడుపు, 
“ళ్ళ దెలంచొటయు వంకర,కాటున్ , * 

mm "© య 

Dy ఆ కలీ, 

మలా 
బా 

1. పొరలు, న వహించు. “గీ 

డొల్లునీరంబు నాంకట్టం జేల్వలాక "= శనిక, ఈ, 

ఆ. ౧౧౯; 2 దొరలు. “సి ఎలసీటీచబొండలంబు 

లువోలె 'మెదడెల్ల జుజ్షైవె చిన డె ల్వుపుజ్లైగ 

ములు.” అము, ౬, ఆ, ౧౭. కాకీ. ౧ ఆ, ౭2౭; 

3, వ్రేలాడు. “చ, ,,ఒయారపుగందపుంబూంత 

"డొల్దుపోగులు...” వాంసం ౧) ఆ ౨౨; 

కీ, "తెగిపడు, “క.. విందునితల యిలవె డొల్ల 

చేనెం దీ వభ ప్రవాతిన్. భార. దో. 3, ఈ 

౧౦౬, aa ఫ్. ౧) ఈ ర్ నదు 
లగు. “దః డొల్లకుష్పసములు నల్ల గాజులను 

పండితా. వర్వ. 3౫౩, పొ; 6. ని నిడిపోవు. నచ 

నివిడినబొజ్జపై మిగులనిద్ద పుదోవతిదట్టి డొల్లి రాం 
దివిచి...” ఆము, ౬, ఆ. ౮౧; 7. చచ్చు 

“వ ,..అరాతిసేన డొల్లనడిచి యిీసుళర్తుని 

బలంబుం జలంబును మాన్పి.*. భార విరా 9, 

ఆ ౨౦౪. విణ దేలాడునది* “వ,,,మార 

కొక్కొ-౦డును జేన కొక్కండును గాం గుట్టిన 

డొబ్లటుల్లారు లుల్లసిల్లి,...'అము- ఈ, ఆ 3౫ 

చె చెడిలిన్” భాగ, ఇ స్మ ౧౨౬ వేమన, 
౧) ఈ ౧౬౭; రీ. ఉదరము, “గీ. శరధిజల 

మెల్ల రిత్తగాం గరియ నువు డొక్క చేరిన 
నల్తెల్చె స స్మ ఆము. ర్క అ. ౧౭౦. అం. 

నం. మాన. ఎర. విణ, ముసలివాడు. ఆం. భాం 
ద్విం ౧౧౯౮. 

డొక్కబుట్జ. దే. వి (డొక్క బుజ్జి) లేన పాణి 
వీడిన ఈ టిీవిత్తు. (శ. ర 

డొక్కరము. వై, ఏ. (సం. దోకకరకు. క డొక్కర 

హిం. ళలోకరు) మల్దబంధవిశేషము “గీ. కళవరా 
నకు వచ్చి డొక్కరము హత్తి” ఉ, వారి. 9, 
అ. ఒర — ౧౦. స్కం, పూ. ౧౨౪౫ కో 

డొక్కు. చే, అ. క్రి. ముదియు. (శ రు విణ, క 
ముదిసేనది. ఆం. స ద్వి. ౧౧౯. డోంచి. సం, ఏ, ఈ స్త్ర, రూవకములలో నొకటి, 

డొగరు. చే. వి, 1. ఆవరాథము; 2. నింద (శ. ర డోంశి, దే, విః పట్టుకోనుటకు 'వెదురుబద్ద గ్రుచ్చిన 

డొవ్ప ఇ దొప్ప, (దొశ్నెల “గీ... డొప్పపవు చిప్ప... “సీ, ఇెలమలో సీరుడో.కుల జట్ల 

లును, ౪ నెవ, ౭, అ, ౯5. దోండులాా కబ్ధితో యము! దోడ నలవి యస 

డొమణి, చే. విం (హీం. డోవని.) చొొమరులలో శామలిం* లిం 

నొకజాలివా(డు. వాంస, 3, ఆ. ౨౯ 

డగొలుక. డే. ఏ. దొలుక “క రపవిమండలము డొలు 

కగా నని చెల్లిన. ౫ కకికే ఆ ఈ ౧౯౦. 

ఢొల్బు చే. సం క్రి. డొల్లణోయు దొరలించు. వోడు, చే అం (క్రి (డోయగాఅడు). బిడ్డ 
శక, ..ఆబండికలు డొ ళ్ళ సత్యలోకంబుననుండీ చేలా చేతులుసెట్టి మోకాళ్ళతో స్రావ 

యాకమలగర్మం, డు,” కాఫీ ౨ ఈ ౭౭.) - (చూ, " వోటియాడుు) -- 

డోయు. అ Ut; (హిం, జోక్ కక్కు (వా) 

వి. పమనము. (శ ర) స, క్రి. గడ్జిలోనగువానిని 
పాజ మున్నగువానిచే చెక్కు. (వా) 



జోలి 1265 శమ 
HAE 

దోటియాడు = డోంగాడు. “సీ. కొమరొవ్నం దమం ఢక్క. సం, ష్మి ఆ. స్తీ" 1. డంకా 8 దక్కి 
చాన కూర్చుండంగా నేర్చి నాడకాడకు డోంగి | ఢక్కకు. జే. వి మహమదీయులళో నొకళాతిం 
యాడనేర్చి.”చంద్రా. జి ఆ, ల, (శ ర పూ! (దక్కను దేశస్థులు) రంగా. ఒక్ సి చ, ఏరా 

ళా F i డోలు. జే. అ, ,కి. 1. దోగియాడు, (శ ర; ఢక్కామొక్కీ. జా వి. ఇరుకు సంకటము (బ్రా) 

ఓ మేనితోలు ఒలుచు. : శ ర) | ఢమామిక. సం, పి, ఆ స్త్రీ. చర వాద్యవిశేషము, 
డోకడా. డే, వి 1, నూఆవపాటు. “బ్రైం శ రే)! జమామో. చే. ఏ. ఫరంగివంటా మారణసాధవము, 

రె వడ్డికట్టుటకు మూలధన సరఖ్యను 'కౌలముచే | “జ _ ఢథమామోలథమధథకులు 4. కృష్ణ. ది 

__ గుణింహగా వచ్చిన మొ కము (వా) స్ట ఆ ౨౯, ' | 

డోరడి, సం, వి ఈ, స్తీ" వాంకుడు. శో 'ఢమిా. జే, ఏ గ్రేలటయం దసననుకరణము. రంగా, 

డోరము సం. వి. అన. చేతికి గట్టుకొను వ్రత 5, ఆ. ౬౮. 

న్ఫ్యూకముః* ఢమాలు, చే. వ. చ్రేలునప్పటిధ్వని కనుకరణము, 
డోరములు. చే. వి. బ క_త్తిమోంది'చారలు. (శారు) చ, వరువడి నొక్క- పెట్టునం. దుపాకులు 'థామ్మ 

డోరియా. ఊ. వి. (ఊర్జూ. డోఠ్యా.) ఒకవిధమైన. |! ఢమో ఢ మోలునన్.” రంగా. 3, ఆ. ఇర. 

చారు (వా డోరియాచీర. జా | 

డోల, సం వి ఈ త్ర క్షే అయాం లస టితాన న జన్యు జీ బి, గ్రే లెడిధ్వని కనుకరణము. "వ... , పెట్టు 

థఫనము; ద ఉమ్యాలతో ట్ట; 3. నీలిచెట్లు. గోవుల వరుసల . "ఢాం ఢంకరణళబ్దంబులు ., 

దోలనము. నం, వి అన, ఊంచుటు. జ బంధ. ౭౮౮. 

డోలాబ్బము. సం వి, అ నః కలువపూవు. (శ ర) సు, జే, వి. చ్రేలెడిధ్వనికనుకరణము, ప్రబంధ 
| ల్ 

డోలోయం,కృము. సరం వి ఈ న, చె" షధశుద్ధిడై లో 

యువయోస్ించుయం,. త ముః ! ణు 6 a) | 'థాకం జే. ఏ. 1. చెలలే:గుట. “క బల్లిదుండు కృష్ణ 

డోలి. "వై. వి, (సం. డోలికా ఊయ్యాలవంటి।  భ్థూవత్సి సెల్లుగ ర్యుళిపించువాలు 'పెళుఢాకకు 
ఆందలము. (క, ర | ర్ఫీతిలినహో వాడు. . =" కళా. పీకి ౯౧. వభాం 

డోలిక. నం, ఏ. ఆ. స్తీ, డోల త “లి ఊఉ (6 న్య 
(ఆమా స wor ఆ ౧౧౬; ఊం తావాము: డ్ తెచ్చిన 

డోలు. వె. ని. (నం, ఢోలః చర్మవాద్యవిశే ! ఇెక్కి_ యవ్విభఘండు తీ వ్రత లంకకు సమ్మ ఖంబుగ్యా 

వము. “ వ,..ముఖపీణె. . .డోలు. , ,మున్నగు హెచ్చినథాక "ఖేయనిన "నే మని చెప్ప. ..”పరమ. 
నసంఖ్యాత వాదిత్మత్తికయవరంవరలు.....౨ క, ఆ 3౧౫ త. పరాక్రమము; “క, అమల 
అము, ర్క అ. ఏ౫ అచ్చ యుః ౨౦౫. పాటు వియోగుల్క, కే కాదు వవపంచధర్మ మెం 

జ గని వృతా, నీకంబునకుం గలిగిశు "థాక వసంతు 
జాలం ఇ డవులు. (మదింపు, రీతి. శ. రం నిడి మిక్కు_టంబుగ ఛాత్రిన్* శళాం. ౨ ఈ 

డ్ ౧౧౧. 

ఢ, సం, ఒకానొక అతురము, వి, అ,పుం. 1. ఢక్కు; ఢాణుదారు. చే, ఏ. మల్టి యుద్ధమందలి పదునాలుగు 

డి. కుక్క_తోంక; 8. పాము; కీ. కుక్కర్, (ప్రతి| _ నిసరులలో నల ప్రబంధ. ౭౮ 

ధ్వని. విణ. (ఆ. ఆ. ఆ) నిర్ణుణు(డు. "ఢామర నం వి, ఆ (స్త్రి. ఆండువాంన, 

.ఢకాఢకి. చే వ. కాశుటయం దగుధ్వని కనుకర|ఢామ్ము. దే వి | ప్రేలటయం దగుననుకరగాము, 
ణము, “న,,,.,మొకములు వంచి కెండిమ్మల చద .* . కాముఢమిఢేమాలునన్ రంగా. 3, ఆ, 

ఢకాఢకిం చాంకి,.లో బంధ, ౧౮౬ ఒర, | 

కీలం. చే. వి. మొట్టుట్క తాకుట మున్నగు గాలము సం, వీ, ఆ న డాలు. : 

వానియం దగుధ్వని కనుకరణము. (దీనియామేడి| ' ఢి జః 
నీ 4 

తము. ఢకీలుఢ్టీలు) “ఊ కిట్టి వెడంద ేరెద ఢీవుఢిము. చే, విం ప్రేలటయం దగుధ్యనికనుక రణము, 

ఢకీలుఢకీలంనం గుమలాడు 4” ప్రబర్గధ, ౯౨. కళ్ల, 3, ఆ. ౨౯, 
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మీరింగు. చే. వి చప్రేలుటయందగు నికనుకరణము, | తంగెడు, చే. ఏ. బొ. అనాం గుల్మ విశేషము. శః న్డ్ 
(వృబంధ. మ. య. “కీ శలశాల నున్నతంగెటిపార్ను గృ 

ఢీ మేధి . స్వాం, ఈ ౬౬, రసిక ౫ ఆ, 

ఢీ, సం. వి ఈ పుం. గొక్తైపోతులను పోట్టాడిచు. ౧౨౧. 

టకై. స్రేశేసించుమాట. తంగేడు - తంగడు. “సీ ,,వైండికంగేడు తంగేడు 
“థు శగిడి యుస్తె.?' వాంన. క, ఆ. ౧౦. కాళ, ౩, 

ఢుంఢి, సం ఏ ఇ. పుం. కాళశికయం దుండుగణోళ్య ఆ. ౧౧౦. 

చుండు, (డుంఠి యని తెళుంగుకవ్రులు మా. డుంఠి) కంగేడుగొరవంక, చే. వి. (తంగేడు గొరవంక) 

వే |  శఈంేడువూవువలె వచ్చనిరంగు  గలగొరవంక; 

ఢోలము, Sao oa డోలు “రీ  కంెగీదుగొరనంక జక్కన శోధనకు 

ఖా వాంస. 3, అం ౧౨ - 

ఢౌకనము. నం, వి ఆను క, గమనము 92 పొం కంటం టే. వి. (క కంటె) 1. మోసము; “ఊ ఎం 
సప దుకుం దప్పె యాజనలు కృష్ణునికంట లెణీంగి 

ం న దానిపె, నింద ఘటింప ేమగును. . రాధా, 3, 
“ఆ ౧౩౮ చంద్రా. 3, ఆ ౧౦౭; 2 ఆధర్షము; 

“ద్వి, బాలుండ నని తంటపని సేయంబోకం” ద్వి, 

శ సా, ౧,ఆ. రరాపా. ౧౭ వు, రి. బాండీ 

కొండెము, (శ. ర ఉ కలహము (శ. రు రీ 

కష్టము (చా; 6, చిక్కు; “గీ. కాని యవి 
త్ర రత్నమయము కాకటకములను, 'దాల్బంశేసీతి నే 

క్కు ఉధ. న ర చే. yy ఈ కొన్ని నంట తంట గాడ.” పార్వ ౫ ఈ ౧9 ౭3.7. 

శబ్బములకు క్షీ శ్ర స్రీక్వనుతుబర్భముల వస్చుకద్థిక వచశ్య అప్పు (శ. రఎ 

యము కా బోయక, మాలెక యు దుః తంటలమారి. జే, విణ, (కంటలం+మార్సి వం చకుండు; 
2, థ్రాకావనటి ఆశీరాద్యర్థ నుందు వచ్చు వత్యే వంచకురాలు. “టా. ..ఆఅ, తంటలమారి మర్శ ముగ 

యము; *కా,..సీ, ాభమాపతి ప్రోవుతం| _ దానికి నాన్ఫపుత్రేమం చెల్పలోన్.' ఊ హారిక, 
దిరుమలేందృ శ్రీమవారాయనిన్ .” క ఆ ౧; రి, అ. రా 

త, యువర్థాంతథాతువులకు తజిచుగా వచ్చు] కంటసము = తండసము. “ద్వి...తంట్కు సమ్మన నిడి 
కృత్న్రక్యయము. ఉదాఃలాకోంత్కు కలక మొ. కొయ్య చక్క_నం బెజుక.” పండితా. పురా. 

సం వి. ఆ పుం 1. తోక; 2 టమ; ఏ, గర్భ ౧౩౨౪. పు 

కోకమ్ము శీ దొంగ; ర యోధుడు 6 అలం కంటా = కంట. “క. వింటీవొ లేదో యిపు డి డొక్క 

కారము 7. HEE న కేం ధర్మ ము; 2, తంటా గొని తెచ్చు కొంటి,,* ”చంద,. వి. 2 

భావము ఆ. స్త లక్ష్యీజేవి. (దీనికి ెనులన ణం, - 

వ్యస్త వ ప్రయోగము శు) 

ణ. ఉఊధ. ఒకానొకయవ్షరము., సం, వి అ, పుం. 1, 

విదుదేవుండు; 2- ఆలంకారము; లి. చలిపందిరి; 

విణ. గుణహీను(డు. (దీనికి చెనుంగున వ్య స్త 

చ్రృయోగము లేదు.) 

తంటియము క తంటెముం, స్ట 

చంక ము సర సిఈ ప్ర 1, వియోగ దుఃఖము; ద్ద శంశచెము, జే, చి కనిరిన, a కట్ట కంటెఫు మోకా 

కష్టజీవనము; 3. భయము, ఓ. కట్టుబట్ట; 5. ఉలి. యిజేమి తబ్బిబ్చో కా. చంద, ద. వి ౨. ఆ ౯౦. 

చేంకర జే మై పొల్ల, గెంజిలేనిధాన్నము.. ఆం, భాం తండ స వ్ ఆ, స్త దెబ్బ - న 

ద్వ ఏ ధా తండకము. నం, వి, అ, పుం, న, క. నురుంగు; 8. కాటుక 

శంగు. ద్లే, వి. గుజ్జిపగంత జాఅీపోకుండ బినలగ్రైడు. పిట్ట; ౮. చెట్టుబోచె; ఓ. గృవాచార్వువు; ర్. అలం 

వారు. అం, భౌ ద్వి ౧౯౯. కారము; 6 నమాసవాక్యము; 7. ఒకానొక 

భంగుభారు దే. వి, (తంగు4వారు) కంగు (శ. ర |- వృక్తవిెశేషము. (శ రు 
శ్ 
ల 



కండ 1207 గంతు 

కండకుందు. నం, విణ, (ఆ, డికొ. ఆ 1, మాయావి; రవళి వొడవ్లు వినీ కండుపుశు వ nS 

రై బాధించువాండు. పార్వ ఈ, ఆ.కకి, శ 
కండము. సం వి అ, పుం థుంపు “సీ, ఈజివడ్డ తండెలు. చే. వి, ఓడపె కనాండు. ( ( ళు 

కంకాళతండములును.” కానీ, 3, ఆ, ౧౮ “క తండేలు = లండజెలు, (శ, ఈ) 

మేనువులకండము గని, ..” భార, ఫీ EE తండోవతండములు, సం, విణ, జ. (కండములు + ఉప 

ఏ రాగ షి కండములు) అఆవరిమిళము. .“ఆ, శవ్వు అన్ను 

తండతండములు, సం. విణ, ఆవరిమిక్ళము “ను..,త౫, వారు తండోపకండములు., +” వేమన ౨ ఈ, 
దమంబుల్ తుడతండుబుకై “విప్ర, 3, ఆ. సవా ౧౮ “సీ ..ళండోవకండములు పీరభ్వట ప్రవ 
ప శకం ౧ ఆ, ౮౬. రులు వరాహ 3, ఆ ౨౮. 

కండసము. ఉఊఫ. డే. వి. మంగలి 'మె డ్రుక లూడలాగు కండి డి* వై. వి, (సం, తాక క, కండె, త, తందై 

సాధనము. “స... కండనంబులుం భోజ జన Tf కొన్న వాడు అలకుండుం. “కాం త్రల్గింకం క్రి యం 

శండుకోరల బ్రాంది, ౪ కలీ కో ఆ జర.! నం గాననిమనస్త కుదటుసనం౦ . బెక్కుగా ౪” 

నం. 3 ఆ పు. అ౨గారభఛాని; కచ్చురకొ లిమి, స్వా. 3, అ. క ౧౨౯) 2, వాళ్ళ 

(శ. ర్ఫ లము భక్తీ మున్న గునని సూచించును డుషయో 

శ్రండా. చే. ఏ. 1. లంబాడీ మున్న గువానిగుంపు(శ.రేే;| గించుపదము. bs ఎన్నీ ేర్చితి సమం గన్ను 

2, సరకు నింపిననో నెల సమూవహాము. (శ్ర. ర! చిన్నికండ్రి” దశా. స అ, ౬౬, “అ. పతియు 

కండారు. చే, అ, క్రి. (కండు ఆరు.) చకార శరణదుండు బంధుండు గాఫ్టునం: దండ్రి మమ్ముం 
“ద్వి శరమ జేసియు నేల తండారనై తి,” రత బ్రోవందగుదు పీవి భా. రా. ఆర ౧. అ, ౫ 

రౌ, అయో. ౧౧౨, ఫొ. ౨౯. వం, కంద్రీకండ్రి. చే. వి. పితామముండు, (శ ర 
తండిగము. చే, వి. ఒకవిధ మొననో చెసంచి, ల కణ తంల ఊళ, చే. వ వీజెలీల. అం. భౌ, వ. ౧౨౬ 
ము లానుకంట్టములు తండిగముల్ ,.* హంస, సంవి ఇం స్తీ 1. త్రాడు; 2. గోన; 8. 

గ్య ఈ ౯౭, వరుస; శ, విరివి, [(ట్రైాఎ 
తేండిరి, జే, వి జనకుడు. “ఆ. అనిన వార లిట్టు కంతిక్రజుపు. చే. వి, (తంతిషాకుజుప్తు సరన... 

" లనిరి కండిరిచావు, వినియు 'వెనుకవేసి చనంగ | తంతిపాలుండు. సం. వి. అ, పుం. 1. సగోపూలకుండు; 

నగునెో భో, ఇ ఈ 3౭౦. (శ. ఈ పా a అజ్ఞాతవాసమున సహా ేపునిేరు, 

కండు. టే సం క్రి. (ఈ (క్రి. అని, శ. రం ట్రై,  క్రంతియలు, జే, వి, బం మెట్టు, “చ, 'వెనుకొని కోట 
1. ఈయవలసీన ధనాదికమును అడుగు. (శ. ర);  తంతియలవెంబడిగా దిగివచ్చి...” ముకుంద, ౧౩ 
2, ధనమును వసూలుచేయు, (బ్ర) ఆ. ౨౧. ఫొ. ఏ. వం 

తండునోల్కు చే. ఏ, క. చేయలను పొడివెడి చిల్లకోలః తంతు. వై. వి, (సం. తంత్రమ్. క, తంతు) 1. ఉత్స 

(జీ . చుంగు లల్హాడుగో(చులు కండుగోలల ఇట్టు వము, అం. భాం ద్ర" ౧రక౩; 2. ఉభయార్థ 

“కల్సిన మాలు పుట్టికలును. ౫ జీ చంచ, ౧, ఆ, సాధకమైనయుపాయము, (శ. ర; లి, చేయం 

౬౦3; 2. శెడ్డు. (బ్రో) దగిన్న క్రియ. (వా; కే. మోసము. (వా 

భష వ న. అ, పుం కే పురుగు; 2. | కంతుశాష్టము. సం, వి అ, న 1. సాలెవానినాడై; " 

కడుగునీరు, | ర. నూలువదశెడికదురు. 
కందులను. సం, ఏ, అ. ప్రు5. 1. బియ్యము; ర్ట, వజ్ర నం ఏ. అ, పుం. 1. పట్టుపురుగు, ర్స 

'మణియొక్క మానభేదము, సాలెపురు స 
తండులీయము: సం; వి, అ. పు 1. చిజ్జిహర; శో తంతునాగము. సం. వి అ. పుం. సర్పాకార్యమైన జ్వల 

“బై వాయువిడంగము; రి, ae (శ. ర జంతువు నెగడు. (శ. ర్మ) స. లక 
కండువు. సం. విట, పు. నంది శేశ్వరుండు. కంశునాభము. సం. ఏ. అ, పుం-నాలీయందు 

“క్క కలకల మని షష వెలంషటు నొక' ఛారము గలది _ సాలెపురుగు, 

T-—=4 



తంతు 

కంతుభ్ధము. సం. వి, అ, పుం. వీ, 'తెల్లావ; చ హూ 

తంతువాయము. సం, వి, అ. పుం. గ్ చక 2. సాలె 

పురుగు. 

తంతు వనామొ (డు సం, ఏ అం చేత గాడు? సాలె, 

తంతువు, సం, ఏ, ఊ పుం. కే. దారము 2. తామర 

కూడు లోనగువానియందలిచారము, 8 వీణ 
ణో 

థీం “5 హ్ యజ్ఞసంద్ధ Ye ఫం న్ తస క్తి ల్ కే 

విడి న AE సామ శ్లేపముఎ 

చంగం వాలు. గ. 0. క రీ నం చంక డేవి శివం 
ల్ ఎః ఇతి 

తంటుసారము చం ది అ. పు, భీం శో 
ల ఇల ల ~ 
ఎం తే అ చశంతేంము. ౧మెటు,”) డు, a0, ఆ జ పలంపెం (ముట్లు. కి. భో ని అలీ.ఖ 

తంత్రకవం. ఫ్ మ ఆ. వుం. కేం కొ క్తబద్దః ది, 

జం జ మం: 

లో 

కంతణము నం వి ఆ. స కార్యములను సృక్కిమ 

ముగ నడపుట. 

కంత్తపాలుడు. సం వి అ పుం. సేనాధిపతి. 

తంత్రము, నం వి, అ. న, ఓ, కుటుంబమును పోష్మింప 

a ఖు 2, సీధాంతము; 3. శ వభ 

విశేషము; జ. ముఖ్యారశ ము; లీ, వరివారము 

6. హేంతువ్చ; న్ వైన్యము; ర రావ 9, 

సై చిక । మే మ. 12. శవథము ; 
సె 

మసుశా స్ప్రవశేసము | 16, ర గ 7 

రాజ్యాదులపర పాలనాదివ్యవస్థ; 18. శాస్త్రము; 

15, ప్రార్వమోము పాం నా శా స్త్ర; $0. సమూ 

హము, గుంపు 

తంత్రి “సం. విధ్య ఈ ద్రం కే వీణాగుణము ; 2 

“కేష్బతీల పౌ త జేహామందలిసిరు డీ, త్రాయు; 
ర్, ధమరాదులనారి. న్, పుం 1. న 

2, యోధ, విణ (న్, జీన్ 1, కంతువ్రలు 
గలది (బట్ట డి. తీంగలు గలది. (వీణ) 

తంత్రి తీ పాలుండు. సం, వి. ఆ రంతిపాలుండు, 

a తానలు. చే, ఏ. బ “శందానతాన * అను వల్ల 

నతో పాదుపాటు “ళా పలల తందళాన 
లేమమున అచె యంచు...” వేం. వంచు. ౨. 

జరం ౧౩౩. 

తందనపదములు, = తందనతొనలు. (వా) 

తందేనముః వై వి.(నం, తానఖ్ర 1, తానశజ్దపూర్వ 

కము? వేయురాగాలావముు “గీ, శారదుండు 

మెచ్చుచును శండనాలు పాడె” దశా, ౬ ఆ, 

19066 

| 

{ శందనాలజడదారి. వై, వి (తందనాలుషాజడచారి 

| 
| 

తేంకీ 

౧౩౭ కళా. 3, ఈ ౧౮౭; 8, పోరు జగ 
డము, 

చేయుచు సంతోవములో పాదుసాట 

నారదుడు : జగడపుం గూటిన త్తరువు 

సా'రకుం గోరుచు పీరివారినిం దగి లెడుతందనాల 

జడడారి...” కళ ౨ ఈ 53౮౭, 

తందర. వై, వి. సం, కంర *) ఓ కునికిపొటు * 

నిన్న విశ్యామి త తు కకం దందర $ 

ee చేసె,” కువల. 2, ఈ, 

౮౦; 2. అలనట (బ్రా “చ. చిట్టునంధ 
మూన్ ,. .కడబడుయానమున్ వలపుతందరయుం 

దగమారుసొదనంబడలి...” రాధికా, ఏ, ఆ 

౧౧౫౨ లీ. డిగుట. “ఉడా నుందరయాన యిందు 

నుణిసుందరమందిరసీమ "లేమికిందందరం జెంది.” 

కాళిందీ, ఒరి అ. ౧౭౪.౨ 

తందానతానలు = తందనతానలు. (వా) 

కంద్ర. నం, వి, ఆ ని, 1. బడలిక; 

పొటు ల. సోమరికనము. 

కం ద్ర్రముః సం. విణ. (ఆ ఆ. అం 1. బడలినది; 

El సోమరియైనది; తి, య. 

క్ష|కంద్రి. సం, వి, oa ప్రీ" తంద్ర, 

కంప సం, ని. అ. Se ఆవు. 

తంపటి. బే. వి. 3. తేగలు మున్నగువానిని కుండలు 
చెట్టి బోరగిలంజేసీ వైని మంటపవట్టి ఉడికించుట. 
(వా.ఎ; 2. పెద్దవమంట. (బ్రా 

తంవము జే విణ, 1. సాంర్మదృము; 2. నమూవాను. 

(చా. తామరతంవము.) 

తంపర, బే. వి. తియ్యనినీ రూ రెడుపల్లపు పృదేశము. 

విణ, వే, సొంద్రము- ఆం. భె తృ ౧౬; ర 

సమూవాము, “గీ, అఆచటివారులుజవస్ఫూ రి నంద 
లేక్క దురునుటంపజతంవర దొనలం బడియెలో 

నుదంతా. ౧, అ, ౫౩3. 

కంది, జే, వి, 1. దాలి; చాలిగుంట “సీ, చేతులు గొని 

స్రీ, 

"తీంగక 

రి, కనుకు 
లా 

~ 

పోయి నితియం దంపులం బోసి పెనువుంట లం". 

డొంట తనరంజశేయం.' వారి, ఫూ ౫ ఆ. ౨౦౬. 
ఆం. భౌ. ద్వి. ౨౧; 8, కలనాము, (శ. రు 

తంపిపెట్టు. బే ఆ. * (కంపిచా పెట్టు) 1. కంప 

టిలోశాల్బు, a ); 2 జగడము పురికొల్చుం 
“= (ట్రై? న 

(చూ తందనాలజసదచారిం. గంతులు 

ఘటించి యొడ 

ఇ శ 
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కంబ. ఊళ, జే, వి. ఒకవిధ మైనతీల, శో, గగ... | పీడును జేయు చెపమున్” రాధా, ౨, ఆ.౧౧; 
శించి యాం జమ కంబ యనంగ... అం. భా, 8, మోసవడు "(దూ తకవికలాడిచుం) 

స్రీ, ఆవు. (దై. ని) |కకరా = తకరారు. (వా 
తంబళ. చే. వి. శివపూజ చేయు ఒకానొకజాతి “వీ తకరారు. హీ. 9. వివాదము. (౮ ర.) 

నంబికవిత్వంబు ube 4“ వేణు, తకిట డే. వి. తాళమునం దగుఫద్టని ఆకు రణము? 

౭౨. చంద్ర: వి 3, ఆ, ౧బిం “గీ, తకిట తక్కిట యం చన లారీకి రంభ 

షై చే. జో ( శంబళచ4ఇ భివార్చకుండు మొదలై నవారు కలంటలోలరు.” పార్ట. ౫ ఆ. 

గీ... పూజసేయం, (క్తశాణాచికంబళి వాక్తు ౧౨౫. 

కొనియె. వాంన, ౧ ఆ. ౧౮౨. ఆం, bus డే. అవ్య. ద్రు యు, వి నార్థికము. త 

ద్వి అ౨లార కొదశ దక్ము.చె సవ్ర శాంతి: దక్కు గుమారా. 

కంది, జే. వి. 'శమ్మండు. “చ, ,.నీదుబావకున్, ష్ భార శాం. సీ ఆ. ౧౮౮, అం భె తృ డక 

యొనర్చు తంబి యన సీలగళున్ గని జాగి తకక్కటి బే, ఏ. త్రీముఖిదీపిక. ఆం, భౌ, స్వ, ౧౬౫% 

ద్వి. ౭9. నరం eg ఉం. 

య క్కినన్ చెన్న. 3౨, అ. ౧౫౮ విణ. ఇకరముు “వ, లు దుసిసినం దక్కూటి 

కంటికి స నం పి, ఈం స్తీ! ముక్కుమాట, చేశం ఎగిదువుగొని మే ' భార ఫీ, ర, ఆ. 

కంబిగి. చే. వి. మెడ ని నిడుపుగా నుండెడుచెంబు, ఢో.| ౨౬౭, ఆం. భా. తృ, ఆక, 
ర 'శందనీగ, శంబుగి ఆని ట్రం | తక్కంరె వై, విణ (సం, శస్క్తరుాతక్కు._ + ఆరం 

కంబు: బే వి, 1. తముడు; డి, వాత్సల్య సంబోధన! 1 పంచకము *టా.. ,నాలుకవయు టం 

మం దుపయు కము. (శ. ర గింజయు నానకట్టిబల్ , తక్యరివారదుం డకండు అద దా లా ద 

న. 

కంబుగు = తంటిగి. “ద్వి. కుంకుమ నలుగిడి గొజ్జంగి 46” నిరం, ర, ఆ. ౧౮; 2. మాయ కలవాండు; 

నీరు పొంకంపుం బసిండికంబుగులవే ముంచి ” ద్వి.| “క, ముద్దులకక్క_రిబిడ్డండు మద్దులం గూల్చంగం 

వరమ, ౫, ఆ. ౨౪౮. పా, ఆం. భా, దిష్టి ౨౪౫... దలంచి మసలక తా న్యా; మద్దికవయున్న చోటికి, 

తంబుర వై. వి. (సం. తుమృరక్. క ప) (గుద్దన టో లీడ్చుకొనుచుం గడ,కం జనియెన్..”' 
"గాయకులు శ్రులితై వాయించు తం ఎత్రీ వాద్యము. భాగ. ౧౦, స్కాం, ప్రా ఈం౧, 

“క్ష వప బురుజాూూ తుజచెసం, దన్గకంబురేవలన | తక్కరీడు ద్వ, విణ (తక్కరిగా ఈడు. సర్ధి 

గెలిచె నానాగశులన్.” కవల, ర, ఆ. ౧౦౭ | మున) "'మోసకాండు; “సీ తక్కదీ: డనుపల్య 

తంబురా = కంబున, “సీ, ఆలతాళ్ల పాక చిన్నన్న | దక్క నందజకోర్కా లిచ్చునాండను ,. =” అచ్చం 

రోమము లైన దంబురాదంజెకుం దంఠు కౌన్, భె ౧, అ. 6౭. 
వేణు, ౭3. త దే వి, కళవళము, (దూ కక్కలవడు)) 

తకతక. దే ఏ. తాళమునం దగుధ్వని కనుకరణాము. | కక్కలపడు. ద్వ, అ. క్రి. (తక్కలగాపడు ) శలంత 
తకదిక చే. వి, సంచలించుటయం దగుధ్వని కనుకర। నొందు; “వ ...తక్కలపడి యిది యేమి చోద్యం 

ణము, "కీ దాసిజశులం గన్నం దకపికల్ బని విభారింపంగ .. ఎ దాష ౧౧; ఆ. య్ 

' వెట్టుచు.” మల్హ. 39 ఆ ౧౦. (ప్రా పా | 
తకపికలాడించే, చే. స, శ్రీః (తకపిశలాడు ధా.స్రే) తక్కించే, చే, చ. శ్రీ" l. తొలలగించు, చక్క 

., మోసపుచ్చు. “ద్వి, ఒకెపీదకవసిగా నూహించి జేయు; “గీ, చకంగా నిక్కి దృర్కులు ముక్య. 

_నమ్నుం దకవికలాడింవం దలంచితివేని” ద్వి, చక్కిల చిక్కం దక్కించి,..” సీచారాం ఇ) 

వారిళ్చం (బ్రా) అ. ౯౯ 2 మోసపుచ్చు; “క శ్రింబా 
తకవికలాడు. దే. అం [క్కి (కకపికలుగాఆడు); 1| మూథుని నిను ద క్కించుట యన శంతి 

ఇట్టటు చలించు; సీర. .శకపికలాడ నాబెలువు, వేం. వంచ. ర్క ఈ ఈంరా ప 

ధన్యత నందల్య 44. కశాం ర, ఈ, ఉం; 2 | కక్కిట దే. ఏ. తానధ్యని కనుకరణము; “కీ తకి& 

కలను; చ తపి వీకలాడు నంచు మది క తకిట యం చని శాసరీతి ' పార్వ స్వా ఆ.౧౨కి 
శ షీ 
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కక్కి_డి. ఉధ. దే. వి. 1. మోసము (శం ర; 2. 

తక్కెడ. (వాల వై. విణ. (నం తస్కరు) 1. 

వంచకు:డు; (యా. కక్కి_డికనము; 2, అబద్గము; 
“క ననుం జిత్తంబున మజవకుం డని కక్కిడివగల 

లోచ కాంబువ్రు లుపుులన్ ఎ చెన్న; ౨, ఆ. ఏ 0౨. 

తక్కిాడికాండు- ద విణ. (కక్కిడిషాకాండు. స్వార్థ 

మున) వంచకుండు; “క ఉశ్కేదినేలజేండులం 
డక్కూనం గనుంబ్రామి నన్ని టకు జెచ్చివబల్ క్ 

తక్కాడికాయధవు,.*,” అచ్చ. సుం, రల (శ. 

రు పా 
తక్కి_డికనము, వై, వి. (త్రక్కి-డి + తనము మోసము. 

“గీ, తగిలి యిలువిద్య తక్కి_డితనము నాది” 
విప్ప. ళో, ఆ ౨౮ 

తక్కినవాండు. దే. విణ, అన్యుండు, ఆం. శే ౭౧. 

కక్కి_లి. వై. వి (నం. తర్కా_రి) బుడ్డబుడునర శో, 
అం. భా, ద్వి. ౫౦, 

తక్కు దే. అ= క్రి. 1. మిగులు “ఉం ఇక్కడ 
పాండ్ర, భూపతి విహీనవివేకళం జేవ యొక్కంగా, 

చెక్క_డ వానుజేవుః డిల నే నొకరుండన వాసు 

'బేవుండన్, దక్సినవాండు చనా. 

గదాదిహేతులన్, (సుక్కుక వట్టినన్ ..,”' G. 

హరి. 3, ఆ. ర్క, భార విరా 3, ఆ, ౧౧౫; 

2. తక్కువగు; “ద్వి. శక్కనిభ క్రితో6 దల్లిదండ్రు 
లక్కు మొక్కి. పోవుచు...” రం. రా, ఊ ౮, 
పొ. రవం 8 పోవు; “క,,,కను "మెల్లం, 

దుదివోయి లేక తక్కెను...” భార. ఆను, ౧. 
అఆ 35౫౮ా స్వా, ఈ, ఆఅ, ౬౯ 4 ఊడుగు 

అణంగు; “ఉడా, ** సందడుల్ , దక్క పురంబు 

వీధుల... ఫొర విరా వ ఈ 5౧౯; ర్. 
తోలయ; “డా, అంచికవోరవల్లి వలయాభర 

ణంబులు తక్క ద్రోయు( జ్కి ల్మంచు6 బసిండి 

టి. ఆము. ౧ ఈ కడా సం శ్రీః మేం విడుచు. 

“చ, ధరణిపుచక్క_ గటెదురు దక్కి,” భార. 
బిరా. గ, ఈ, ౧.౨ళొ? 'ఊ...ధర్మ్యముం, దక్క్యూట 

కోర్వుంచాలుదునె, , =” భార ఫ్. 3 $ అ 0౭; 

2 మానుకొను; “క విణీరాడివారికి "నైనను, 
గఆపక తక్క రచికవ కారము... భార 
ఇరా, ౧, ఈ ౧౧౬ 9 వంచించు; “క. ననుపు 

విటుని దక్కుచు నా, కనిచెలికానికిం వి యంబుం 

దగ జ ప్పిన, కాశ క్కు అ 2౧; 2, 

1270 తక్కు 

టక్కు. చేయు; “ఊ..,అని యసక్యపుందక్కులు 
కక్కి వెండియున్* శుక, ఎ, ఈ ౨౧౪. వి 

1. విలాసము; “ద్ని. (మొక్కిన గనులొని 
"మోహించి సుతునిక దక్కులమాట లాకని నాడ 

లేదు.” దిట్ట. శ సాం 3, ఆ ౧౦౪, పాం ౧%, 

వం 2, ఓలాపచేన్ద; “డా. , ,మాధవుం డూరక్ష 

లంజకక్కులం, బూని,” దశా. ౨,అ 9౮3; 

5. మాయ; “ద్వి. (మ్రొక్కులు చిక్కులు "మొల 

గులు నక్క తక్కు లు సీ వటి తానకంబులంను* 
అలు 

ద్వి, హారి. శృ సూ. ౧౧౮౬ పం, డఊ రాం 

రో, ఆ, ౨౧౯; ఓ. ఆబద్దము; ఆం. భా; పం 

5, మిగులు; (శ. రం); 6, విసర్టనము; అం. భా, 

ద్వి. ౧౭౩+ విణ; 1. ఇతరము, అన్యము “గీ 
అట్టినర్భంపునిలుపుత క్కన్నిగర్భ, ములును భవ 

వృస్త్రమున దగ్ధములుగం జేయు, ము,” భార 
సౌ. ౨ అ. ౮౦, భార. శాం. ౧% ఆ. క్యా “గీ. 

దీన లేకుండుచొవ్వు, ద క్కొకంటను లేదు, , .” 
భార, స్వ రాలి, 

కక్కు_డు. దే. వి, 1. విడుచుట; “టూ, , ,వినయంబు 
దక్కు. డు, ఫైర్యముం 'దేకయున్నె,..” నిర్వ 

ఈ, ఆ, ౬౬, (శర పా 9, మిగులుట( బ్రాం 

తక్కులంబడు. ద్య. అ. (క్రి. (శక్కులన్ పడు) 

మోసపోవు, “ద్వి తక్కులంబడండ నాదబ్బుల( 

బడండో పండితా. పర్వం ౫౧ర్కా పొ, ౧౬ వం, 

తక్కులంబెట్టు, దే, స (క్తి. (తక్కులన్ + పెట్టు) 
'మోసపుచ్చు; “డా, దారణవృ త్రి నున్నననుం 

తక్కు_లం బెట్టల6 జూవెబేని, ౨.” వి, పు, ౧, ఆ, 

౧౦౪౦, 

తక్కులాండి. చే, విణ, (శక్కులుశఆండి) కే, వంచక 
రాలు 2 విలాసవతి, (శ. రు) 

తక్కులాయడు. దే. విణ. (శక్కులుశేఅండుం) 1 
వంచకు(డు; 2 విలానవంతుండు. (శ ర) 

తక్కువ. బే. విణ. 1, న్యూనము; “ళా, నీవై శిన్హ్యము 
లిట్టులన్ 'మెజయునే నీకంటె చే దక్కువే” ' 
స్వా. ౬ ఈ ళ౯ ఏ. లాభువము; “ఆ, ఇరువు 
రందు నవ్వు డెక్కువ శక్కు_.వ్క యింత "లేక... 
విక్రం 5, అఆ ౧౮౩, భార. ఉద్యో. ర, ఆ. ౫౯ 

కక్కువవడుం ద్వ. అ. కి. (తక్కు-వ4వడు) 
- = న్యూనకఫాందు, _“ద్వి.- తక్కివవూళావిధానంబు 



తక్కు 1271 తగ 

లెల్లం io i దా నాచరించి.” . రయణముం సం, వి, ఆ, న, వెళ్ళుట 

జ. ద్వ. న, క్రి (తక్కవ వవదడు ధాప్రే ధయ 

చులుకనచేయు; “వ - .జిక్ళు_వకద లం మ. ల దుం నం బి, ఊఉ పు, 1. రొమునిళము€ం డొన 
ne ర 

వజచుచు... ” భీము, ౧, ఆ. ౧౧౭. es en వడ్ల వాండు; 3. విశ్వ 

తక్యూవపాటు, ద్వ ఏవి తక్కుకవడు ధాం" నూ | కరః | 

నత. “ఊ,,.అట్టు తైనయ్యా తక పావహాట్లు కట్టీ. చే. వి (హం. కక్సీర్) అవరాధము. “శీ, 
© 

"లేక చ టక లా మని వొందుదున్.”!  మాయెడల నిట్ర్క= కతు మాపుశేసి,”” రంగా. ౨ 

గార న 1 టం. గ 3 

తక్కె_. డే, ఏ. టు 2 (శర ట్రా |కగటి. జే వి (శగబుఢేణ్ల 1. జరీ. “పీ, ధళధళ 
తక్కె.డ. వై౫ వి (నం. క్ర: టకమ శడకకు ద్యుతి నిడి కగటీమెజుంగుదుప్నటి కానెచుం 

కలు గలత్రాను. న ఆక్క_పోత మున్నతక్కె_డ షు చాసనమాజు.”” శళా ఓ అ ళో. దశా 

కుడుక వ్రేలైన,.. శేవధ ౨, ఈ (శూర, ౧ ఆ ౭౧; 8, జీగలవన్తము ఆం, ధా, 
ఆం. భె ద్వి గం. ( డిం యం 

ఠశ్కెఆ, బే, విణ. అల్పము, (శ గ్ర శ 'క్రగటీ - కఈగటి 1, వ “మ... , గుజ్జరి నిద్దాత 

కక్కెల = కక్కి_లి. (శ. ర) ప సరాళములవో. సంవంగివూం బొన్నునన్.ి 
తక్కేడ = కక్కెడ (శ ర) 6*.ఆ ౭౦; ర. జరీబట్ట ) “మ శల 
తక్కే.ల = తక్కాలి. (శం రు) నిహ్హైపేనటేలు...” రా షి, wn ఆ కుం 

తకొైండు. జే. విణ, (తక్కుశఒండు ఏఇశరమెనది కటు చే. వి 1. జలతారు. “నీ కగటుం జీరలు 

“మ ...ధరక్ దక్కొంట నీసొంపు లే దని భావిం! రళనంపుదళ్కుందొడపులు, ,” అచ్చ. చాల, 

+తురు...” కావ్యా, ఆ, ౭౮ ౧౬౮ 2. బంగరుజేకు. “గీ. తావికపురంపువా 

తక్కొరుండు, బే విణ, (కక్కు4ాబరుడు ) ఇక గాలు కగటుపుడ్కుటాకులును _ “* . 
రుడు “క ఈవముహసీయమ హిమకును, భా హన్. అ, ౭౮% బంగరు 'మొవానిఫూంత. b= 

. 3, అ. ౨౬౬ నైవ, 3, ఆ కోక. సీనం, 3, ఆపె ౧౮౧, 

శకొ_ను. చే. అ శ్రీ, (కలోకొను ) పూనుకొ .| తగటుదటై జే. వి, జరీదట్టి ల్ మేలు తగటు 

“టా. ,..నరుండు 'కహ్యనశేర్చునె నన్ను మ్రుచ్చి | దట్టీల్ కుఖొయిలు. ల "యణ, ఆ. ౬౫% 

లన్.” భార. ఆది. ఈ, ఆ. ౮౦. భార ఆను చక, ee డే. ఏ. (క తగడు) 1 బంగారు మున్నగు 

ఆ, ౭౫ జేకు. “క లరిళాంగి వెన్నా వట్రియ, శళతళ 

కకోలము. చం వి అ, న. కకిగే_లపుచెట్టు, మనుకుందనంపుదగడుం 'దెగడున్, * పాండు, ఏ, 

| 

రసిక ౧ $ 

తము, హీం* వి సింహాసనము (శ- ర ఆఅ ౨౦౨. అం భా, ద్వి ౨౭౫; 2 పొర, 

కక్రళూర్చిక సం. వి, ఆ. స్త్రీ. పాలవిజుగుడు. (చూ, కగజెత్తు) * 
క క్రోిండము. సం. మి అ పుం. నీరో వడియం|కగడెత్తు. దే. అ. క్రి. (తగడు?ఎక్తు) పొరలెత్తు, 
దోయంగా మిగిలిన పెరుగుబిళ్ల. (మజ్జిగ “సీ పలి నీటరువాటి తగదెత్తెం గబుసంపు 

తేక్తము.* సం, వి. అ, న. శాల్జవవంతునీరు 'చేర్చిన| _ శోరంపువెల్టుల్లితునకలట్ల.” భీమ. ర, ఆ, ౧౩ 0+ 
తక్కసారము- సం వి. అ పుం వెన్నం తహ ఉభం వై. వి (సం. తమరమ్, క తగరన్హ్ర 

శక్రాటము. సం, వి. అ పుం. మంథానము కవ్వము. వంగ మనుమెక్తనిలొవాము. “చ తగరము 

తక్షకుడు. సం, వి, అ, పుం, 1 వడ్డవాండు; 2, ఛాండివేసీ వెడతావసని నాకడ చీరగాండు?డిం 

ర్రథారు[డు ; త విశ్వకర్మ ; క్త ఒక సర్చ్ బొగడెదు.. కు సం ౭, ఈ 39% సం విం 
స i ఆఅ ఫుం 1. నందిపర్షనము శీ; 2, మదనవ్న 



తెగ 

తమ్ము లీ. ఫొళ్లేలు (శ రు న్న తగరమూల 
మున ఫుట్లు నొక గంధ దృవ్యము. 

తగరు. వై, వి, (సం. కగరణ) పొస్రైలు; 
డం గని తగరు తాంకలో 

ఉవ్యో ౧, ఆ, ౨౫౭; 

నడుమ జచ్చిననక్కన్” 
౧౭౨ 

తగరుకాతు. ద్వ. వి, (తగరుషాళాతు)ు మేమవాః 
నుండు అగ్ని, (శ. ర 

తననులవిడుపులు, చే, ఏ. బ. చాల కీ చూపిశేవము; ! 

“మహో స నడ్ధరః నరి ల్ తూర్శతుంకాల్ త తగ 

తతవదష 4, " ఇందు, ,౨, ఊ ౧౮ 

కగవరి, దే, వి. (తగవుషాఅరిం తీర్చరి “క కగవరి 

యగుతా నొంచినం దగుదండము రాజువాని 

దండించందగున్ ...” విడ్ణా, ప్రా ౧౨౨ ఆం, 

భా. ద్వి ౧౮౩, విణ. న్యాయశీలుండు; “క, 

నళినదళలోచను:డు దము చెలిపిన సద్దర వద్దతినిం 

దగవరురై, యిల బరిపాలించుచు ..” ఫాగ 

౧౦, స్కం, ఉడా 8౬౨. 

తగవ్ర. చే, వి, 1. తగుట; “క, , బుద్ది సొనిపి తడవి 

కని కొనంగవలయు. దగవుం దగమియున్. ' భార, 
శాం అ, ౧౮౭. భార. సభ ౨, ఈ ౧౧౬; 

2. న్యాయము; “అ. జేటుకాల మైనం జెట్ట 
మాటలు చెణీ,గాని తెరువు వట్టికర్ణ ములును కగఫ్పు పు 

లట్ల తోచు...” భార ఉద్యో. ౨ ఆ ఒకో, 

(శ ర పా) అం. భది. ౧౯౧: ల జగ 

డము; “క, కోపము పొపమునకుం బొ ల్తే పెను 
దగవునకుం దగల *ేతిట్లాటల్, ప్రాపించునో. 
కళా. 3, ఆ ౨౨౯ ఫీమ ౫. అ ౯% డీ 
వివావోది శుభనమయములం దిచ్చెడుకానుకు “గీ, 

తగవు లిచ్చిరి పుట్టింటిశల్లి ప ప జలుిళివరా. ౨, అం 

కటి య, ర, ఆ, తం 5, మేలు; “చ, కగిన 

నరేం ద్ర'సూనుం డని తన్నుం బ్ర బచైయంబునం బిల్లి 

"తెచ్చి మృచ్చిగ నుక నిచ్చి 'నక్స్రతిమం వేసిన 
సిందాళరాజసూనురి జ్వూతేగవు మదిం దలంవకంో 

విక్ర, జ ఆ. ౭౬; 6 తీర్పు; “ద్వి. వసుధ్ధేశ 

యీవట్టివాగ్వాద 'మేలు మనలక మాలోనిముల 

కలువాయం దగవు గావింతుం బెద్దలు మెచ్చి 

పొగడు ది. వారిళ్చం ఊఉ. ౭౭౩, పం. చై, భా 

“క్క కొం 

రుట కాజ భార 

“కతాకు తగళ్ష 

నా. పంచ. గా ఆ 

sy 

ర్క ఈ వంగ 1. రీతి “ఫీ, చిగురులు కంటి అ 

తగు 

శేకగవునం బొడమెనో ఆరదంపు: దగ ట్రుషా 

టెందువదన. కకు, 6, ఆ ౨0, విణ తగినది, 

“క, తనుం బగం పీర్పుట తక దగ వనే 
చెక్తుకత్తి త్రావుట ప భార. స్తీ ౨, ఈ ౬౨, 
భార, ఉవ్యోం ౧, ఈ సి 

తగవ్చనోరి చే, ౯౯ (ఈనవు+శకోరి సంధిచేయు 
వాడు “*వ..తగవు గోరియుంబోలెం గూడం 
జెట్టియు '..” కనిక, ఈ, ఈ ౧౧౩. (శరా 

కగవులాఃడు. దే. విణ. (తగవులు? ఆండు) న్యాయ 

నుండు. “సీ తనకూంతుసవతి మంచాకినీనదిక్తి 
నాధార మై నిలిచితగవులాండుో వరాహా, 
౧౦, ఆ. ౪లా 

| 
తగాదా, హీం, వి, వ్యాజ్యెము; శగవు, 

తగాయిదొ = తగాదా, (వా. 

తడి? చే, ఏ, వృక్షవిశేషము. హూంన, రీ, ఆ, ౧౦. 

తగిరిన. దే, వి. పృపున్నాడము స “మ గురుగుం 
జెంచలిం దుమి లేందగిరిసాకుకొ, 4” అము, ళో, 
ఆ. ౧౨౪౯, అం. భౌ, ద్వి. డొ 

కగిలించ. చే, సం క్రి. 1. స క్తముచేయు; “క. మననుం 
గరణించి పులనలు, తనువునం బొదలించి రతులం 

దగిలించి తగన్.” విక, రా ఆ. 3౮ వాంస. 

రో ఆ, కర్మా ఏ. సంబంధము కలిగించు; “క, తి 

లించుకొన్నపిమట్క నిగిలించుటే కాని కార్య మే 
మున్నది...” శుక. ౨, ఆ, ౨౯౧; 8, లస్నను 
చేయు; “సీ,,.ఖడ్డము సంకం దగిలించి. . .” 
భార. విరా, ౧; ఆ. ౨౧౧; ఉ. మోహీంవం 

జేయు; “గీ, దీనిం తగిలించి తగులక తాన వైర్యః 

వంతుండ్లై యున్నసాబగుం డెవ్వండు జగతి.” కు. 

సంం ౭, అ, ౧౪; ర్. ముట్టించు; “గీ చని 
యధిశ్రవణిని వహ్ని సంగృహించ్చి. యింటినడి 
కచ్వు తగిలించి...” శుక, 3, ఆ ౨౦౪. 

తగు చే, అ క్రీ" ఈ తగు) 1. అర్హమన; “ను... 
తపము తులు సీపుత్తులు కా చారిం దగునే " 
దూరస్థు ఫలం జేయలోన్*” భార. ఆది, ర ఆ, ఈ 
నమ ౧౫ ఆ. ౬౮; ర న్యాయమగు “క తగు 

నిది శగ దని యెదలో చగవక సొధులకుం చేద 
వారల కెస్టల్ + "మొగి. జేయ. దుర్వినీతుల్క కగున 

నిమి త్తాగంబు లైనభయంబుల్ * భార ఆది, ౧ 

అ ౮౫ పారి ఈ, అ ౫౬ _ కొ సమర్వమగు; 
“క, సారథి కగువాం దౌచ్చోట లేమి నాకం, 



శ 

తు 147: 

భార, 
సమానమగు, “గీ, 

కటా స టి “ధు దగంగ నొక్క బంధ | 

డచ్చువజువడయ్యె. ఖో 

ఆర్కా హంస ౧, అ, ౩ ౭; 4. 

కూలనును; “టా కోరినకోర్కాకిం దంతం 
9 

నుళ్మత్తితయంబుం గాంచె. భర, ఆది, Wa 

౧౫౯ ౬ ఆ. ౧౨౦ 6 కజ్బనిసరియగు; 

ఊల మాగందముకుండ్ర వింవం దగ 

౨ 6, కా ఆము. ర్క ఆ విర 7 శోభిల్లు! 

కశ భామారక్నము రాజస జడం 
ఖాబించు ...” క. ఉ జ జ aC, 

ఆ ఈఏ; రీ. వ రించ్చు శొందు క 

పాగ. 

గాదు ముల | 

ట్ 

ea 

దీర్చి తులసీ దామంబులు వైచి చీలతనమున" 

దగుస్కీ సాముతె...” వవ, ౨. ఆ ౭౩; "ద. 

కొంచెముగు “టా.,.వి విన్లుగా, ఛావనలీలలం గడ 

థా 33 ఇ పెనం దగుస్రా ద్దని విన్నఏించి. ,, విప్ప. 3, 

ఆ ౮౧. 

తగుక త్తి బే. ఏ (తగుాకత్తి సాధన కువయుకక్త 
మగు ఆయుధము: (శ. రు) 

తగుతగములు, బే. వి. బ. (తగుష్తాతగమిశాలం) యుక్తా 
యు క్తముల్యు “గీ. మున్ను మది కున్న పెనంగొన్న | 
“మోహమునను, దగుతగము లెంచ కంక నెంతకు6 

జెనంగు” సావి. ౨, ఆ ౮౮ా పు. 

తగులయోట్టు. చే. న, (క్రి. (శగులకొ్చకట్టుఎ తగి 
“పంధాను... దల తలంతా శాతాలు 

లించు; “మ. ఈయిదటిం, దగులంగట్షిన బ హ | ద్ ల్ రా 
జేర్చరిగచా,,. భోగ. ౧౦, సం ఫూ 

౧౭౨౮ 

తగులంబడు+ ద్వ అ, Uy ( (కగులకొ-+-పడు. స్వార్థ 

మున 1- చిక్కు, లగ్నమగు; “ను జగ తీనా 
యక యింక మేమిటికి నీసౌందర్యజాలంబునక్ 

_ దగులంబడ్డది” కేయూర ఈ, ఆ కరళగిడి. దగ 

మగు. (వాల లీ పాడగు 

తగులంబెట్టు. దే సం కి”. శగులక 4 పెట్టు) i. 

తసేలంజేయు, (వ్వా ఓ. కాల్చు (వా... పొడు 
చేయు, (వా). 

తగులమి. చే. వి అసక్తత. “క. అనవాంకారము। 

తకు విషయముల? 'చెద్దతగులమియును 
శ లనఘా 

సిరా, ఈ, ఆ! కగలము, టే, సై 

తగులాటముజ= వ సలాటు “5. 

నగులాటకాండు, చే. నిశా. 

? భార. ఛా క్ pa రి. =! 

ఆం 
అరం 

్రిముము. “జ క్ గి Uy 
గాకగుల మాజడి బుచ్చ- నీల బేల...” భార 

ఇకా. ౨ అ, ౨౫౩ గక వగ లసింకువ [న 
అధ రో భు. {చ ఏ శ్ శసలదు “పాంటంచు చక్ల్క్రగులం _బెనక్ వ 

నా ఇ నో 

కార కరా ఎకు ఆ-౨అలల హం న “క్ల 'ఇ- iva 

ణి బం! g గా గూ లలా కరికరయులు కంగనాకు షంబు, నకనయించంగ 
రట ఆర్తీ 

నతింకుకాతులై పొడమియు బంప్కుురంబుల 
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తగులంబం బవాణె చ పొందు: 5, ఈ ౧౯౩ 
శ! ణ్ క వే ‘6 శి 

జ్ ఇస్రో pa జ్ ee os వసూ స మింటివము 

టి - జ సీ చో జొ వా 

జేశసలఐంబుప బీ మూకోడక్ ;  చెడచెదుచో 
ఆ) 

ఏ, రను ర, ఈ వా, 

కగులాట. చే, ఏ (తగాలాకట్భ 1. సంబంధము 

గడు ననన ైవరునకుం. డగులాటమే. కాంతి 

ఎంఎ వేమన కెఅ. లన 2. రతినదంబుంణము. 

(చా. శగుళాటము 

= పతి నీవు భార్య చే, 

చాలు రయొన ర్చెై మన్య న యిద్ద అనం దగ 

లాట మియ్యెడక న్ రా శి, షః ౭2౧. 

కగులాటక త్తి. చే. విణ (తగులాటఢకశ్తె) కన 

లాటము గలది, ఆం. భాం ద్వి ౧౧౦. 

ళీ శగులాటము ? కడు) 

రతిసంబంధముకలవాశూ విటకాండు, జారుడు. 

(జా 
కణలాయము, దే. విణ. సంబంధి; కావలసీనవా౭డు, 

“మ అడరం గాదు సముద్రుం డిండిరకలాయం 

బస్స దీయేపి పికం:బడుగం శెప్పిలీ సంఘటింపుము., ౨” 

జం కుంచం లా = జర 0౮ 

కగులు. చ. వా న్ స శ తనల) 1. అన క్రినొందు. 

ఒరులవలనం బుట్టునోటమియును ఇస్టం 

భొరయకుండ నరిసీ పు క్కవరులం దగిలి కాచు 

నట్టిళల్లి సర్నములకు, ల యలిగి శావ మిచ్చి 

నయ్యం భార. అద్. ణా అ, ౧౬౦, కాళీ, re జ్య 

రాం; 2 చిక్కు, లగ్నమగు “క* అని వలికినం 
చాంచాలిరుం 6 దనయురులం గీచకుందు దగులుట 

భావం్తబున నిశ్చయించి... భార విరా. ౨, 

శ క 

ఇ 

దొరకు. “ద్వి. తగిలినపులుంగుల - దయతోడ్య 
బట్టు.” డి నల ౧; అ, ఏర౬ దశా రో, ఈ 

గ; కీ, సంభవించు కలుగు “ఆ తవమములోనం. 

గొజంక తగికనదడో యేమ. లేకను మగ్గవాని. నీక్ష 



కన, - 

యున్న.” "పార్య. ర్క ఆఅ, ౭3. హారి. ఫొ. ౧ 

ఆ. ౧౮౧; లీ, ఇష్టపడు “ద. ఘాోేరనివ్భతోం 

దగిలి తబంబు సేసియును డత్న్ణా లిముగ నిచ్చి 
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OE) భార ఆపె, ఇన్ ఆఅ, ౧౦వ భారి ఊద్ష్నో. 

ఆక అ ౧౬౧ (వ్యవవాోరమునంనలి యరసెశేఏ.. 

ములు;) ఓ. "పోష “చ 

దగిలి...” భార ఆది ఆ, ఆ. ౧౬౫2 తాకు, 

వానికి రోగము కగిలినడి; తె. వచ్చు. గ్ 

కొత్తనీరు 'కగిలినడి; కీ. వృయమాసి. 
హో దావరికి 

ఆ చ కరు 

కాక వానికి ew . చగిలినన రీ, | 

కఖంగం జేసెను. సీ వావ్న్వవహారముల*. కేనుల 
వము. (జ్ర; 6. కలుగు; తటస్తించు.  ఉళనికి 

ముంచితే తగిలినది; ', పుట్టు. వరికి హాలు 

తషిలీనవి; రి. మెఆక కక్కు. కాలువ" న్ స 

బడవలు తగులుచున్నవి; 9, ప్రా పించు. వాని! 

నాలుస చీవాట్లు తగిలినవిి 10. కన బడు. నీ 

కెదారిలో పెద్ద మేడ తగులుకు; 1'. స్ఫుఏంచు. 

ఆవిషయము నామననునకు తగలలేదు; 192, 

ఫలించు. వానిలిట్టు నాకు తగులవు; లే సంభ 

వించుు నాకు రేపు ప్రయాణము తగిలినది; 

1డీ. ఆఅంటుకొను. మన్ను కాలికి తగిలినది ; 15, 

దొరకు. ఆ గృంథమున నా కాపద మెచ్చటను 

దగులలేదు; 16. తగులుబడియగు. అవనిత్తై నావే 

తిని పదిరూపాయిలు తగిలినవి; 17. వ్రవేళించు. 

అశాస మున నాబుస్ తగులదు, న. కి" 1. 

కాడియుండు. “అ. నుందరాంగి వారియం చేల 

యపరక్త్ర్యయగు మనోముదంబు6 దగులుంగాక.” 

భార. ఆగి. రా ఆ ౨౫ భార, శల్య, ౧౧,అ€, క 

ర వెంబడించు. “గీ. మగుడ నడంకి నజిచినం 

దగిలి యకతనితోడ; దములుః బోన్, ..” భార. 
చో ౧, ఈ ౧౧౧. ఆము. ౨% ఆ. ౧౧౭; 

లె, ఆక్కయించు. “క ఫపీరిని చారి దగిలి యుల 

వచింతున్ ” కళా, 5, ఈ ౨౨౨; శీసూడు 
“వ, , ,.సాహాసాంకమహీనాభుండు . .విదర్భరాజా తగులుకొను చే ఆ 

నందనం దగశిలి..౪” వృక్క. ర, ఈ ౨౨౮) ర్, 

" పుకికొలుపు చ జగడఎవుంబాటిన త్తరువు- సారెకు: 

గోరుచు వీరివారినిం దగిలెడు తుదనాల జడ 
దారి...” కళా. ఆ 3౮3. అ క్రి. స 

శి. ఓ శాశు “సీ నాక దజ్జన్మ౦బునన్ 

కాస మొక్కుటి తగుల శండవమేను చాల్చ 
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మృృగంబువె వెంట. 

"నన్ను. మజవెనొకొం, =" 

న్ 

త్ 

తట లప” కళా. గి ఆ, ౧౦. స్వా. ౧3 ఆ. 32; 

రీ, మాూహించు. “చ. ఫికుకందగిలి తవంబు 

చీనె దయటె...” కళ నం, ౭, ఆ ౨౦, స్వా, 

జ, ఆ. ౭౪, వి, 1. అభిలాష. “ఆ, ఎంత 

చమోటువడిన నంతియ జూవంబు నందు( దగులు 

జలము నతిశయేల్లు.”” భార, అర, ౨, ఈ ౬౨. 

శ్రీరమూార. ర ఆ. ౨౦9; 8. మోహము. “గీ 

సాళ్వుమోంద:, డలయకు గలను నా శతండును 

దగులుగలిగి యుండు * భార, ఉద్యో. ళో, 

ఆ, ౨౭౫. భార, శాం. ౧, అ. ౨56౮; 3. సంబం 

న అట్టి కరం ద్రుత యంకతలోన్బ 

దర్జీతను అద్య వీళ్ల యాషక్రన ఛరెత్తిం ప్రమ్మ 

రుచు...” కళా. ర, ఈ ౧రళ. భార శాం. 
ఇ ఆఅ. ౬౮; ఢీ కలయిక. “కం సీవంటిరూవ 

పతికిన్కి నీవంటి పియండు గలంగ నిర ంక 

కపహళో యీవిధిని దగులుచేసిను యాూవిఫ్ నిటు 

దూజ నిక నగుఫల మేమో వాంస ౧, అ. 

౯౨ ర రతి, “ఆ మదనబాణభిన్న వాద 

యమై యాశని తలంపు చెలిసీ తగులుం దలయగు 

చేసీ వి, పు, ౬, ఈ ౧౮ కాళ. ౧) ఈర; 

6, సంతోషము. “గీ, తనదుచూడ్కి-8 నెంతయుం 
దగు లొనర్చిి భార. స్వ, ర; 7. అడ్డము. 

“కీ ,తలవరి యెఆీంగినం దగులం చేయు లి భాగ 
౧౦, స్కం. ఫూ, ౯౭౮ హరి, డ ౫, ఈ 

౮౦6౪; రీ. దండుగ. (చా) అబేరమందు నాకు 

తగులం లేదు. విణ. 1. సక్షుడు సనక్షము. “చ 4 

ఈకుబేరతనయ్మాగృణికిం దగుఖై తిం గ్రా తగన్.” 
ఊఉ. వారిశ్చ, 5, ఆ, ౧౪ మె భో, ౨ ఆ, ౧౧౨; 

8. ప్రియురాలు. “కరల ,.ఈతోొగతగల్ వెడ 

వింటిబోయకు: దోడు వచ్చినవాడపో,”” విజ, 

3, ఆ ఇర; 4 ఆ శ్మిళుండుం “చ ...ఇంత 

మాషత్త్మకు నిటు చాములం బజితునా గగికిం దగు 
"లె ననంబులన్.” వి, చ గి అ, ౨౭. 

శ్రీ (శగులుషఖకొను ) ప్రీతి . 
కలుణ్కు పేమీంచు. “దిం సుగుణాత్తురా బలైన 

సుదతియె మైనం దగులుఫోందురు గక దాన 

మాలగలచెో ద్వి భల్లా క, ఆ ఇం, పు, పారి 

ఎగి ఆ. ౭౯. స 8" “మోూహించు “క నగ 

డేల రాండొ యొండొక, మగ్గునం దగులుకొని 

శుక, ౨ ఈ ఏ.ల౮) 



అ, క్రీ సు (క్రీం Gey వ. 'నీ.త్తత్త,.. మరయభిమథవారుం దజదుగేణ గలరు...” కళా, 
వన, లము భువర్లోకము యమరకగరిం, | 2, ఆ రల? 9 (నషట న. వై కా. 

దగులుశొన్న సువర్వులు త తల Se దళొం ౪, ఆ,| నశేంద్ర, నండజనివేక,. జ్జ Gra "నాశ లం 

౭౪, ర కాళ, నం. ప దొర కస న్యాయా కలువ” త్ర "రోమ “రో ఈ? 

కగులుకొలుపు. చే. స స క్రిం (కణిలుకొను ఛా చే! ౧౫౯; oi అం. భె కృ ౧౫౫ 

తగుల్క్కానంజె జేయు చూ, తస్రీలుకొ క | డీ. (అడ్డుకలదగు ) “క డగులువడి యపుకు వడి 

వగులంకోలు చే, వి కగులుకొనుటల(శ. ఈ) న, నననను నుణ స వోనళలువడ్ కిరికెన్.* 
Fa ¥ 0 

కాం meg Gy షి mn of కులుగొండి ఇం విణ “కనులంాగొండి రులు. శాక్ ౧౩ ఈ ౧5 క, 
దం యళ వె జ్ 4 

ఆ J ల్ ఖో "4 శ నంజు (6 ర శనులు వాటు = తలం హాటు, కనగలువడుట, 

ర ఎల్ల గ్ ల్ జి = a 
కసలుముం జే నం క్రి Lt కూర్చు క్ట పనా మాంట | కగ్టిందే. రం న అ (కస్త. బా చే) తగ్గే Gy 

డో శ 5 ¢ ల్సి దినోలెం దను తనువున కడ్తుబు గాయం దగిలిచి కృళిందం యు. "మ...ళవం బొనర్చ్బు జటిల 
న 3 

9 a { ఆ ఇ అ”, ల్ న్నాడు...” భార డో. 35, ఆ. ౨౦౧ చ్యాఘ్తం పక్ ss వ్నముదందు బగుమే 
t 

భీము, ౫ ఆ రాల 2 స చూ. గుబ్బల; 

కగుణుడు. దే, వి కగులుటు “క. పానము జావము! 
చేటయు, నినిషమముకు ee 

వినోద, స్థానము అగు నైనను దశ 
దక్కు. దగులు డావదజెచ్చున్.” భార కొం. 

3, అ. ౨౭౨. (శ. ర పా, “'కగులము” 

కడలుదల. చే. వి తఈసలువు, (కర 

కగులంపడు. ద్వ అ. కీ" (కణలు+వడు. 1 ఆ! 

“స_క్తీనొందు. “ప్రీ సుందరీము జూడ |! 

గోరుచుం జూాఢ్కి_ తాన కాకృతుల్నపై పెం పళ. 

పడదు.” భాగ. ౭, స్కం. ఏ౬కి; ర చిక్కు, 

(చూ. కగులువదు) లి. లభించు. “సీ, 
తామర చెలివట్టి తావు గొల్లాడం ౬ దగులుపడ్డట్టి 

యేను గులగములు ” య ఈర, ఈ౭౭, ఉ తు 

(చూ. తగుల్పడుఎ) 

కగులుపటుమే. ద్వ స, శ్రీః . (ఈగులువడుం థా ప్రే 

1. అస్తక్తి కలుగంజేయ, “ 

ముఖముల; 

నుమ్ర | కష్టింపు, చే. వి. (శస్త్ర, శా కసుదల, 

1 వైనవిధము | క్ర, = 

"క్ల 

ననూననియమళాషాన్న: దస్టించు చున్. పొందు, 
ల శో 

A న్ సెల డు . 4 

(ట్రై : వాం) 

= ఉం రకావగు, ఆం, భో తృ. 
4 

4 

రీ క్ ద్ద ౬; శ శువీయు, “గీ, స్మ రుడు వరబేవతాం 

ములు న సరించి చెజకువింటను గరికల్వపిరిని 
మాన్ని, కుడిభుజ ము తం జేటనా వడిన నీడ్చి 

శంభుడు చలింప మోహాన్యాన్తంబు వె” 

పార్ట. 3 ఈ ౫౮; క ఒజిగు. “కః కెడు 

కారణము లేక తడబడి కడగల్ లో భార, వరాం 

ర్క,ఆ ౮౭; జీ. కృశించు. “డా. ...., వొడి 

వత్తలై తిన మేనులున్ .. విప్ర. ౨, ఈ, ౫౩, 
వి క. కక్కు_ద. (వన. మొగ్గుఎ 2. తయ 

ఇకా లి 

క్ట 

స్థానవృష్టు లందొకటి యగుమయము. అం భో. 

ద్వే. ౧౭౦. విణ తగినది. చ; =.మార్హ్శ గల 

కులు కస్తలు సేసి, 47” 'వ్రలుధ, ౧౭. 

గీ మిగులం జొ స. చే. ఏ. (కస్ట. థా తక్కువ. .(క. రు. 

_యెంతయ్యుం వ "ప్రబోధ, ౧, ఆ. 2౫% | కగ్గువడు, దద్ది ఆ, , శ (కస్తశవడుు కే. నశించు. 
ఓ, నిలుపు “సీ,,.నగరు వ మటంచు6 'దగులు 

బణీచి,” ప. యు. ౪ఈథిరా; రై లన్నను 

“చేయు, “ోసీ,,,తకరలనినియమంబుం * దగులు 
వతీచి” డా రా, ౨, ఆ. ౧౬౨. 

ష్ దార ర్ల దూరోచనసు తెలి తగ్గువడియె. క్షే 

జారిన, ౧, జ ౧౯9; ద కృళించు. ' sf: Sn 

షా. చమన ' వ! we 

౨ ఆ ౧౨౩ 

కగలు పాటు. ద్వ ఏ. (కగులుపడు. ధా.) 1. తగులు | కచ్చే. వై. వి, సాకు, మివ. “ద్విం కచ్చలు పచరించి 
బడి, వ్యయము. బ్రాం 2. తగులువాటు, (శర 

నగులుబడి, చే, వి వట్టుపడీ 

ట్రై | 

ర తగుళ్నంవడు, కే. (నక్తమగు “క. సౌం 

దర్భవిలాసాదుల్క యందు తగుఖువడ్డి యికర్ | 

Hl 

శటమటించెదవు.” ద్వి. వారిశ్చ. ఊ. ౧౫౫ "మ్య 

; వ్యయపజచుట, (శ ర, తచ్చేన- చె. an (నం తర్షనీఎ 1 శీలి, ఆం ణం 

చ ౧9౯; 2. అనత్యము, “ద్వి్మతచ్చనం 
దమయింటం దద్దినం' బనుచు” రం. రా, అర 

యలు పు 8. సాకు. (యాం. కృక్నేఫు.. ఓ. 
సు 



తచ్చ 1276 త్ట 

“మోసము. (బూ. తచ్చనగొండి.) వినా, ఆసత్యమ్ము| చూచుదు నున్న న్తజీన్” దళొ. 8, ఆ. ౨ఆ, 
సక్యము కానిది. కవ +తచ్చనవినయంబులం ,. Fo 

వను. ఈ, అ. ౨౩౨. శుక, ఏ, ఈ ౮౧. 

తచ్చేననొండి. ద్వ. విణ. (తచ్చనణాగొండి) మోస 

కె. “ఫీ. తచ్చననొండి పోకరకత్తె కల్లరి, +౪” 
ఇన్న, ౨) ఈ ౨౯. 

కచ్చేనలాడు, దా ఆ జః (కడ్చనలుశీఆడు.) 

చిక్కు.వడు. ద్వి, కుచ్చులు మెఆయంగం సొన 

కొన్న సరులు తచ్చనలాడంగ,.. అ. దు. క 
ర, ఆ. ౮౭. పొ. ఎరా చం ఆ కిన 

శేలినీయు. “చ ,, ,ఆనుచు శారద తచ్చనలాడ 
మాటికిం గలకల నవ్వుభాత...” శొశిందీ. ౧, 

ఆ, ౭. డడ వారిళ్చు ౧, అం రట 

తచ్చేనవాటు. ద్వ, వి. (తచ్చనశావాటు) ఉృ్నత్త వేటు 
“ద ఇరువురు నీలసీరజనిభేకణ లించినచే 
డ్కతో ౧ బర్వన్నర మెదిరించి కాంచనపుబంతుల 

దచ్చనవాటు లాడంగా” నైద. 3, అ ౯౫ 

తచ్చేనసే యం. వై. అ. (క్కి, (కచ్చనశాచేయు) లి 
సీయు. “డ్ వచ్చివయోజప కమల ప్రాలెడు 

తుమెదదిెమిమాయకలన్, దచ్చనబీయుచున్... ల 

పాండు, ౧౩ ఆ ౧౯౯, 

తబ్బీలాడు. ద్వ న, (క్రి, (తచ్చనలుసాఆడుం 1. 

“గేలిస్రేయు. “వ. ..వచ్చరాగచ్చుల నిచ్చలంపు 

బచ్చివచ్చికల కచ్చలాడుగోడల నాడనాడ స్రీడ 

లతో జల క్రీడలాడు గొల్ల కాపుప్రోడచేడియలు.” 

సావి, ౧; ఈ ౧౧౧౩ లి. మోసగించు, “ఆ, పచ్చ 

విల్తుచేతం గ్రుచ్చర జను లైల్లం దచ్చలాడయిడిరి 

ధరణిలోన,” వేమన, ౧౧౧ 

శష్బాడు. ద్వ. ఆ. క్రి. (తచ్చనలుశాఆడు.) ఊరక 
యటునిటు తిరుగు, (బ్రా. చా) 

కజివీజే. చే. ఏ. (హం. తజ వీజ్ఎ ఇంగితకము, “సీ, 
శజివీవాలో "మెల్ల రుజువు చేసితిగచా నానావ్లై 

రాల నాందయునాంటు* రంగా, ౨, ఈ 9౯. “ఆ, 

చఛొనిం బట్టయోనుశజివీజా గనులొని ..చంద్ర, ద 

వి, ౨, ఆ. 3.౨. 

శి చ, కలంగును బల్కంబోవుం దటకావడు 

? రాధిక ౧ ఈ ౧౨౯5 ల కలయ 

“మానిని. గబ్బినఖుల్ తటకాపడి మానిని గన్లొని 

వల్కి-రి కర్ణము గాన్” ప్రబంధ. ౫౩ ౬, 
రటకాపాటు, ద్వశవి. (తటకావడు, ఢా. ఆళ్ళ 

ర్యము. అం బొ. కృ ౧ఏి* 

కటకట. దే. వి. 1. గుండె ము. అడరుటయం దగు 

థ్వని కనుకరణము, “ప్రీ హృదయంబు తటకట 

నదరంగ ..౨” భార విరా. ర, ఆ. ౮౦; 2. పడు 
టయం దగధ్వని కనుకరణము, “కీ చిటచిటార 
వముతో: దటకట వడగండ్లు యువరాజముఖ్యుల 
నొదుగంకేయ” వాంన క, ఆ, ౨౨౧; 9. 

బాధ. (దూ. కటకటవడు) 

కటకటవడు, ద్వ. అ, శ్కీ* (తటకట4పడు.. బాధ 

వడు. “క సొటసొట నాశట సోలుచుం దట 

శటవడుదాళకకముల దై న్యము వానిన్,” చెజు ప్రి 

ఆ ౧౦౪౬. (చించు (వా). 

కటవటాయించే. చే. ఆ ,క్రి,. 'వెనుకముందు లాలో 
రటపెట బే, ఏ. వాద్య నాల నా, తయందలిథ్యని 

కనుకరణము. క డా అలి 

క్రటమట. బే, వి. త మోసము. 

చంటి చారికటనముట లంతన్.” రాధికా. ,౨, అ, 

౧౩౦); 2. కలక (చూ, కటనుటీంచు) విణ 

కలంగినది “క, తటమటగమనంబు లూని తవ్చం 

నడచుస్.” నృసిం, ఈర ఈ ౧౯౨ 

కటనుటించే. చే. ఈ శీ 1 మోసగించు.. “ద్వి, 
తచ్చలు పచరించి తటమటించెదవు.” ద్వి, వారిళశ్చ, 

ఊ ౧౬కు బం కి, కలు. “షీ, తమ్మి ే కల 

షరి దటమటింపలోం జాలు'మెళుయసరన్ము లం శల 

దిరిగి రాగి గెగ. ఈ, హ్మం ౭రోజ్బు స్వా 

గృ అ ౧౦౧: 

కటము, చం. వి, ఆ. వుం.న కే, ఏటియొడ్డు; సి 

జ ద్రజేళము, (శటికఠటము); 3, కొండచరియ. 4s: 

రసము). “ 

“క తవ్చక కను 

తటకా. జే, ఏ. 1. నిశ్చేష్టక, (చూ. కటకాపదు.);| తటవట. దే వి, 1. మోసము. (శ ర); 2. కల్ల, ఆం- 
_శీ. శల(క, (చా. శటకాపడుం) 

కటకావడు. ద్వ, అ. (క్రి. (కటకాశవడు. 1. ఆక్చ 

భ్ చ" ఉదిణాం ఏకా. వంచకము, ద్వి. 'శటవట 

ప దప్పనాడెదవులద్వి, శ, సా. ఇకో, పు, 

. ర్యవడు అం, భా. తృ, ౧౦౧; డి ేవ్టలు కటవటచేయు. దుస శ్ర గకటవట శ చేయు. 
దక్కు: “టూ = అం కాపురరాజ్యలత్మేం దటశావడి | " మఘోస్లగించు, “ద్వి” తల్టీదం డల చాపి కటవట 
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వేసీ” ధరాం ౧.భొ (శర దళాం౨ ఆ]  లోచికము?ా “ఊం శటుకున నియ్యకొంటి మతె 

కిరా౨ి. దప్పి న సార 3 కాకీ ౨, అం 

క్రటగ్లము. నం, విణ. (అ. ఆ, అ); 1. ఒడ్డున నున్నది; ౧౧౧; క ఆకస్మి కముగా, “చ. తటుకున 

* సమిపమం దున్నది; శి, ఊదాసీనము; 4... రాజుమో మెదుటం చారన మొన...” స్వా ౫, 
లభించినది ఆ రాణ; ఉ. అవలీలగా. “చ,,,పీనును దత్తు 

కటస్టించే. సం. ఆ, (క్రీ 1 కలుస్ట, *వ...వ్రద్యు రంగమున, దటుకునం బగ్టెదన్ . =” జె, ఈ, ఆ, 

మ్నున కిద్దురవస్థ శటస్టింె,..” వార. 3, అ. ౧౦౭, 
ర్యా 2. “లభించు. ళ్ తటుక్కు.న = కటుకున. ,(శ్రీళ్ళుముణా “చ. ,వి ల్లటు 

తటస్థుండుం సం, విణ, (అ. అ అ); 1. ఒడ్డున నున్న | శటుక్కన ఛారుణి వై చీ...” రోమా టు ఈ 

ie ర, ఉదాసీనుడు; 9, న్యాయస్థండు; రం. భీము ౬ ఈ ౬% 

డీ. లఫించినవాయడు. తట్ట. జే, ఏ (క. కట్టె. ఈ తట్టమ కే. వెచురుగంప, 

తటాకము, సం. వి, అ. పుం. న చెజువుం ““వడ్డతోం సాడం ద ఎ ట్టండవలసీ వచ్చె” 

కటాన. దే. క్రి విణ. (ద్ర (దీనియా్యయమ్రేడికరూ (శ ర; 8. వల్లిక, ఉదా: శశ్కె_డకట్ట; 

పము తటాశటాన); 1, శీఘిముగా. “టా... తి (లోవోదికముతో వేసిన) వ్హైము. “క అని 
బంతి తటాన వైవ...” కృ, శకం, ౨ ఆ. ఇ౭.| యనిమిమవతి తనుదయం గని తనవేం బసియి 
“వంచచాం తటాకటాన గుండె సారి తల్లడింపు! కట్టలభవ్వ్రులబాగాలును దొడవు లొసంి...' 

చుండగా.” ఉం హరిశ్చం తు ఆ. ౧౨రొ రి | చంద్ర. ౨ ఈ ఉం. ఆం భో ద్వి ౨రర, 

ఆకస్మికముగా. “ఊ..,యముండు శటానః జూచి, “సీ, చెలువొందువలువలు వెలెహుచ్చుసొమ్యలు 
+” ఊ వారిశ్చ. ర, ఆ. ౧౬ పొందళ్కుశట్టలః చొందుపతిచి* శశాం. 3, 

కటాయించు. జే. అ శ్ర" నాంటుం క ఆ ౫ 

డటాయించన్, గొంచించక "మొగలిజేకుగుమ్లితిం | కట్టకొమ్య, జే, ఏ. (కట్రశకొము.) చేయట కగుసాథన 
ఉమెన్.” ఊఉ హరిశ్చ. ఈ అ. ౧౧౯. స ళ్! ములలో నొకటి. రుక్షాం న ఆ, ౭౧. 
అడ్డగించు. ఆం. ఛౌ. ళ్ళ, ౧౨౦. తట్టగిల్లు దే. అ క్రి. తట్టయగు- (శ రృ 

శకటాలు. చే. ఏ. 1. గుండె యదరుటయం దగునను కట్టపాగ. దే, వి. (కట్టశ పాగ.) శట్టవలె చెత్తుగం 

కరణము. *క..,గుండియ కడా లనలోన్, జై. " జుట్రినకలపాగ. “ద, ,.రట్రపాగ “'సగరియను వేమ 
ఇ అ ౧౩; 2. అకస్కికముగ నంభవించుటయం | ముల్ దనరలా,..*" ఇన్న ౨ అ, ౨౦౬ 

| దగుననుకరణాము. “మ, .వర్షముల్ జడిగాం తట్టము. జే ఏ. (ఈ శట్టు ఎండుచర ము, “సీ, 

బట్టి కటా లనంగ వెలిచెన్,,++” హరు ౨| కట్టిన పెనుదాలవ పకట్టంబుతోడ, , కరా క ఆం 
అం ౨౫ ౬౨ (శ. ర ష్ “దట్టము ముద్రి, పా) 2. 

తటాలున ఆ శటాను (శీఘ్రముగా “చ, ముని, (చర్తాదుల) (ప్రోగు. “లయగ్రాహి. _ ముట్టిగజ 
'యటు రా౭ దటాలున సమున్నకపీఠము డిన్షీ.. =| యూధథములం బట్టి రదన్యాగ ముల గుట్టి తెగంజీరి 
వను ౨, ఆ. రర, వలుశట్టములు 'వెట్టున్, కు, సం ౧౨ ఆ ౧౭౨. 

తటాల్న = కటాలును “ఉం ఈపరిపాటిం చార్చ నగు కట్టన, వై. లి వైరము. ' “చ, జవమున చానిశాచరి 
నింటి వీని దటాల్న,..” దైజ 3, ఆ ౫౩, gen సౌాంచుచుం గిన్క_ రామభ్యూధవువయి 

కటి. చం. ఏ. ఈ తీ. l. ఒడ్డు; రె ప్రదేశ ముం జేంసజేరం నకు దట్టన పాంంకృతితో డ చంయమి 

కటిర్తు. సరు వ్, ల్, so మెజిపు, చ్రవరుందు భవారివాక్యముల భర్జన నీయుచు, 4 += 

కటిని, నం షి ఈం వ్ నషి, ళా శా, లోల నేవి, చ సాం, 3, ఈ 

కటుకున- టే. (క్రి, విణ, (దు. 1. శీఘ్రముగా, ౧౨3. 
“ద్వి...తచశే వర్తి రి శటుకున నిత్యళృళ్యము లెల్లం |! కట్టాడు. జే, అ క్రి (రట్టు4కతు) HE ఇటు 

దీరి ద్వి వారిళ్చః వూ కలు భర: 2. అవ్వా. “నటు తిదసు, ది తట్టార కిటు మే; ay ర er fy! 
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ర మనుచు.” బస, ౨ ఆ ౫౭. వం; 2, ఆడుగు | 

లిటునటు వేయు “సీ ఆండుమూర6 డడుగు లాం 

టొండఈ6 దట్టాడునవ్వుడు శ్రివ్మిక్కమలీల, బుద్ధిం 

జూచు.” న్ఫసీం. వె హగ్ ఇర ౭; స్మ జ్లామృ షగాా్యి 

దిరుగు. “డూ. దిష్యగంభములతో నుఖ ఆల 

మారు కంబు డట్లాడే, డూ, వారి ౧) ఆ | 
] 

ఆ ఇ 1 
౧౨౩* సుదం ౨ ఈ ౧౨-౨9. ॥ 

| 
|| కట్టి, జీ, ఏ, ఓ కంచము. వేంక మాన ౭. సాం 

కని శ్రా జో 
జ్ (క. గ జేంట తెర, సి మాన, = కట్ 

రి వు. శట్టికి వచ్చి యిప్రట్టు వో "నేరని-లేళ్లవిధంబున లల | 
అన 27 గ ణి మెజయ, నిర్వ, ఇ ఇ ౧౦౦. కృష్ట. ఏ, ఆ, 

3 ౭. 

కట్టి వేయు. డే, స శ్ర (తట్టుషా వేయు, స్వార్థమున్ర |. 

కటు వెనుక కు గెంటు. “టూ దపస్వ్వునం దట్టి వెయ ల బట 

తట్టు. డే అ వ్ర" 1. 

al 

గలదా వలదా కలదాయశగా వశెన్.” పార్వ. ౨, 

౧౨౭. 

కలుగు. “ఆ, వైవయోగము 

నను దట్టిన మేల కీ శ్లనుభవింవ కెట్లు. లరుగ 

వచ్చు. | చేల. పె ఆ ౧౬ వను౨, ఆ 

౧౦౯; 2 స్ఫురించు. “క, అట్టియుపాయము 

నీకం;దట్రిన నృపుపొందుమూటం దలంపుము. , ఫ్రే 

వాంస ౨ ఈ ౧౨౭; శ కరయగు, “చ. ఖునగత్ర 

శంపం గంచ మిడి కాటుక దీర్చి పునుం గినోప్మం 

దుట్టినది యలంది, ++ తము. ౨, ఆ 

క్రి 1. ఇది కొన్ని క్రియలతుమున్న్రంతరూ పముల 

కనుప్రయు_క్షమై యాయాధాతువుల 
రము 1 నిచ్చును, ge —పోవందట్లు, ra 

దట్టు పోందట్టుం మ; డై చేతితో మెల్లగా 

గొట్టు; ' “ఊ...శేల నా,భూవిభుమేను దట్టి ముని 

పుంగవుం డిట్టనియెక్ (వ్రీయంబునన్ ౮ ॥ కవల, 

౨ ఊ ౧౭ ౮౪. వాయించు; “స్రగ్ధర... బె, 

తాళ క్రవ్యాదభూత్నోత్కరము జకరై తాళముల్ 
దట్టి మాడక్,,.” భాగ ౧౦. స్యాం, ఊ 
౮౮3; కీ విడుచు; “గీ అంకలిని గట్టి దన్పుల 
నవల దట్టి” పార్వ. క్క, ఆ, ర, చాలీ, వి. 

ఆ, oe ల నిలుపుకొను. “సీ... ఎట్టు తట్టాదుం 
బ్రాణము... " వార్కం ౧ అ గక. శ “చేరు; 

న, సట్, దనరునుథాళ నేం ధులను దట్టితి 

ముపష్పదిమూ;డు కోటులన్”” అభలా: ౧౩ ఆ౭, 

జ్ 
రడ స 

ప్రేరణా 

యు చే వి, ఓ భజచుట కొట్టుట “ముడలగు 
a"! mr శ 

%, is షప స్య 

1జై/5 

పా 

సేటు 
క్రో 

పొసి చర ము పొంగుట్య్క అట్టు పొంగినచర ము, 

వొ; న చఆివ(గాం చట్లు లేచినవి, 

(చూ, కట్టుగట్టుం ౫s 2. పొంగు; చర ర రోగవిశ్తే 
పము. ( చొ ప్త; ల చజాతిగు కిము. "క్ల * కట 

గటికకైనో — ద్యాగకీలంనకు లత్యుంబు 

డ్తీ క్ల బదోషములలో 

జవరందనంబు గలి మణీ జరిగి 
ద ల 

గాదు” ర్లామలిం, ౬౭; 

నొకటి చ 

బొల్బను చట్టు ప్యోవనుం, దవ్రులక , భల్లా. ౧, 
ర నో ఏ (సం. తట! ) 4. తీరము, 

దున్ని ర్త చ్రచేశము, 

న నొక కోట. నమరల 

లో 
య) 
= 

ప (కట్టు చ చుట కొట్టుట 

వాని వేం జర్మము పాంగు, “కం ఆడిచెద 

నని యూా౭కించుట, యడుచుట మెయి తట్టుగట్ట 

నడుచుబ,,. ఆధికపుందచ్వుల్ .” విస్టా ప్రానం, 

తట్టుచేయి, ద్వ వి. | (లట్టుశుచేయిఎ కాటకచ్తమిి 

యవయవవిశేషము. డిం కట్టుచేకులును ( గ క్తడ 

ములతోోడ్య్క ని నిట్టుకకేటయు , 4, రం. రా. యు 
వరాం, పుం 

© 

తనన. ద్వ. ఏ. (శట్టు+పునులగు) 'వూతి 

పుకులు. (ఇది. మిక్కిలి శ్రే క మైనది) “ఫీ, 
ఆలరుకస్తురి కే తని లలికి చాకళ్ల ఇెంకల వైచి 

పోయిన కట్టుపునుంగు.ో యః ౧౫; ఆ. ర౭, అం, 

భా ద్వి ౧౬౧ 

తట్టుముట్టాడు) ద్వ. స క్కి. (కట్టుగాముట్టు+ అడ్డు.) 
అపారమగ్వు మిక్కు_టనుగు. “గీ. ఈ రట్టుముట్టాడు 

నిట్టెపేదజీక మిట్టు, నొంవ దీని కుపాయ 

మూహింపవై లిిభాగ ౧౦, స్థాన. డం ౯౬౬, 

గది. వరహసదీప్తులు తట్టుముట్టాడం” సండిక, 
మహిమ ౧౩౨౩3. నౌ ౧౫ పం, 

తట్టుముట్టు, ద్వ, ఆ. క్రి. (తట్టుాముట్టు) అపార 
మగు (చూ. ష్. వి. పనిముట్టు. 
(ట్రం 

తట్టువ, వె. వి. (నర దండరి) l. ఏకం 

“సజ్ఞము. అం, భౌ ద్వి. ౧౯౬. “వ... ఆదిట్ట 

తట్టువ నఖిముఖంబుగం ద్వ్యాశొలిపి,,” సాంబో* 

ప, అ, ౨౬. అచ్చం యు: ౧౯౬౪ ర, వాహనము, 

కన కట్టునము.) , క గ గ 
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భ్ వో క! య న! బే భే న. 
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జం డై ట్రువడ్,,, అణు, EE te యర క్ 

పడి,” స్వా. క ఆ. 32, 

కట్టువము వ శట్లువ వాహనము “క్త ఆంద లి. 

కత్తలానిగమి నందల గాడుపుకట్టు వాలు హ్ 

పందెము వైచి _పకరుక్టిరిదుదట్టున నోడియ! 
కా౫,,.” అవద బొల. 2౭ 

మ 
నట్టుహాయి ద్వ ఈ 1. (శట్లు₹ పొయి 0) వెరుకప। 

మరలు అ. కషందె దిమ్రా౭క "మేషకంకేకవంజులు, ' 

శకి తాం! దస్పి తట్టువాణే” క్రీ యాం £2 0 

డై. 5, విణ, 

తట్టువిబుగు. దం వూ ఆ (శట్రుషాపజునుఎ) ఆక్షధిక 
or ల 

మగు. ఆం. హెమ తృ ఛారిణ౧. a 3 

తటూ ఆద అ. ౩ (తట్లుషడవకుష శ పోవు 

కట్టువిజుగు. “చు. తకుకొత్తం దహన మానన 
ల జ జ డా 

మును డట్టూర్చి జే మున ము,త్కులకలే , 
19 se | 

షా ర హం కం నంంర్యాఅు కలా. 

కలుూారు iN oe వ్ర ,క ఏ తట్టు*చార్చు సె ఆప్రార 
నల్ ప్ప అ) ~~ ఈ లీ 

॥ మగు. (చూ, కష్టాష్పవోవు . 

కట్లాజగు. ద్వ ఆ కి (క 

వంగు; అతిశయమగు. 

కణములె వెన్నుగం దట్రొజ ఆగి రాళలెన్ 

ముల్.” ఆ. చం, రాం షి అకున్ 6 వెపు, 

త్రం చం వి (నం, త్వహ్టైం) బంఛానువని 

జీవించు జాతి ఉదావజాతట్త బాండు త్ర 

(శ రు 

కడ, చే,పి మే ఆడ్డం “క. కడ వాయె. గడల 

చేల్పుల్శ్కకడ చాయం చేతు నని యితండు 

వీడికిటం, బోడిచిన, 4+ సమార, ౧ అ ౧౭౫ 

చం. రొ. ర్క ఈ ౮౯; 2 కూసనముూ? “క, కడ 

విడిచినపాములపలె,.. దశా ర్క ఈ ౬; ల 

. దవ్వు “చ భునఖరతా మిళ ద్విమమకాండస 

'మున్న తహేరిజాతత్యా పనికర 
దడకుం బాయ,” చంద్ర. 3, ఆ. లర; 

క, తొట్రుపాటు. (చూ, తడంబడు ); లీ. ధన్వ 
మనుచెట్టు, అం భౌ దిష ౫౬ హంస ర 

ఈ దినం 

an జే ల 
కం 

మరికయుురి 

కడుబడు ద్య అం (క్తి. (కడపకు) 1. తొట్రు 

పదు, సీ శజి వేచి చనబోయి కడంబడి 

మార్షతి వడిచూవు లాదట బయలువజబ,.” ఫారం 

ఇరా, గృ ఆ కంట ఊఉ రా, 3, ఆ 55౭; 

2. కవు “చ కడంబడె be తం 

తము...” భార భీష. 3, ఆ 334౧ ; 3. 
తాయమాయ “అఆ. నలుపు న దంవతుల 

జ "౯ వ్వుడు Bn గాని Se నట్టు 

బఆ చుకొనుట యందు నె బంగయడదు” కా 

స్క ఈ ౯౫; 4 చలించు. “మ శయసఫభ్రూాజాం 

ముర. ఘుటిం జడంబడకొ జన్లోయి "లేటొను వె 

దయదవ్పన్,.. అము, ౧, ఆ ౫౬; రీ, ఒక 

దానితో నొకటి కొట్టుకొను. “సీ... మాతుల 
"మొదల వీంకంబట్టి. అ. వడిం గదల్బుం బండ్లు 

దడ:బజడ వారల్కతీ న భరణమాంచం దొరంగుచుండ, 

భార ఆది ౩౪ ఆ, ౧౬౬; 6 పారపడు, “కం 

నిను. దడంబడకు డన్, మదిలోన “చేర్చరీించుట్క 
నుదుక్లళము......” కళా 33 ఈ ౧౭౬; 

వోఫీంచు. “క తడంబబడంబడియొడురవమును, 

బడి కాలెడురవమును....” భార ఆది ౨, ఆ, 

రీ. నీకమగు. “సీం భ్రమర నాదము 

లును బ్ర కటగంధర్వమృదంగ నాదములును దడ 

బడంగం హరి ఊ. 2, ఆ, ర. కళా. ౨, ఆ 

౯ 9. ఒకదాని నొకటి మించు “మ,..బొంధ 

వాచార్భమాన్యు లగేహాంబులనుం దడంబడుచు 

నుండుక సండయుకా బైడియున్.* విషం ౧ 

ఆ. ౪౧. ఫీమ. ౧, ఆ ౪౦; 10. వెనుదీయం 

“చ, ,దఊొంగచే డబమునం "ఇచ్చుకొంటిమె శడం 

బడ కిట్టు లనంగ న్యాయమే,” రంగా, ౨ ఈ 

౨౧౫. ఉ రా ౨ ఈ ౧౦౧ 

కడయణుజచే. ద్వ, స స క్రి * (కడంబడు ధాం చే 

1. బాధించు; కోీభవెటు కక ళం 

న స గరంగట శప్పో, 

భంగించి యికరకాంతం దొఆంగుట శప్పో కడం 

బటచి పురుమలకున్.” కళా. 235 అం ఆర; 

2. శాజుమాజువేయుః “ఈ జగతి : నాయం 

దనము మగతనమును దడం,బటిచుకీొనుట యెందు 
జబజబులయబడదుో” కళా స ఆ పాం, విడ్ఞా, 

ప్రా క్. 

౨౧౦౯: 
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తడబాటు. ద్వ. ఏం (తడంబడుః ధా i. తొట్లు తడకద్రోపు డా తడక ద్యోవరి. “క్ష , తడక బ్రో ఫు 

పాటు “చ, ..తడయాటును ద_త్తరముం జలంమి 

లో నడరలో,..* సారి. ౧, ఆ. ౧౦౧. విజ సజ్జకముగ వారసతులజన ఫలంబుల్ ౪” 

౧ ఆ ౪; 2, పొరపాటు “ట్ ..పట్టటగ, ఆఅ ౧౪. 
వచ్చివారొ కడంబాటున వీని మతిభగియంబునన్. | శడకవెట్టు, చే. అ. క్రి. 

శివరా, ఈ, అ, ౫౬; 8 వృత్యయము. ఆం. భా. ఎక = బంధుల కడం డంచుం బరుల దళ 

ద్వి ౧౭6; క్షీ, కష్టము, “గీ, వనుధ్రలోజవల| దనయిల్డు చొెచ్చినం దడక వెట్టు* వేణు. ౬౩. 

నిరువురు వాసుడేవ్రులున్నం దడంబాటు గాచె.  |తడకాలు. దే. ౬ (శడశాకాల్ఫు 1. వణంకుకాలు, 

వారి. ఊ, ౬, ఆ. ౯౩ ; ర్, విభిమము. “న! (యా, కడకాల్దవడు); 2. మల్లబంధములలో 
శ్రాలుకన్నులు వలిచన్నగవలుం చెలివృ మొగ నొకటి, ఆం. భా, ద్వి, ౨౦౯. 

ములు: గురులు బంధథురముగను బెరస్రిదూడం | క్రడకాటవడు. ద్వ. ఆ కి, (కడ శాశాట్ల4వదడు). 

దడంణాటుగా. జలక్రీడ సలి ప'నెలమిమనముల | కాల్లు వణశు. “సీ సీ. ఊడుగనివిభా)ంతిం దడకాట్ల 
చెలకోన్నం బెలువపిండు. డ్ నిర్వ రా ఆ. ౫2. వడ నిల్చుఖానులు కాగ జీంకటులు సేనెో*ో వను, 

కడక, చే. వి. (కడిక యనియు వాడుక. శర గి ఆ ళో, 

అన న్మధ్య మశుటునుంగాని ఇన న్య ధ్యమనుటకుం గాని శఈడగము, దే, నిం పక్కా.లి, ఎద్దుమొ (ద నుంచి నీటు 

నిర్ధారక ప్రయోగములు కానరావు.) 1. 'వెదురు| తెచ్చెడుతోలుసంచి. “ద్వ ఒడలివీర ఇజుంగ 
బద్దలు కొబ్బరి తాడి మున్న గువానియాకులతో కుదరంబు పెడ్డ, కడగంబుగరో వోంవ ,, ద్వి- 

నల్లి శలుపు మొ. వానివలె య. హరిశ్ళ. ఊ దగగ. వం 

సౌధ్ధనను. (చూ. కడక'వెట్టు, తడకద్రోవరి రడహ దే. ఏ. 1. త్వక్కు; వట్ట, అం. భా, డ్వి- 38; 

2. శిథిలమగువస్తువు. డక పుస్త వ. 2, శాటికచ్చు మొ. వానినుండి తీయుచార. (శర, 
వాం ధరియించి ప ప బోఛ 5, ఆ ౨౦. జే ౭, 

“రడ చెట్టు. జే, సః ఇక (కడ "పెట్టు, తడంబలచు, 

లొంటరి కాం డు,స్, లజ్జ యుజుంగనివిటులును, 

మలా, ఒక, 

(తడకచ పెట్టు. పోందో చ్చోలు, 

తడకట్టు, దే, స (కి OO ఆధి 'క్నే 

పించు, “క. పొడ్మం గవ్వపుగుబ్బలి నడు 

అ “చ శలంపులు సిక్కు-సీరు 

వడ దాల్లు లు చెల్ల గలంగ, + +కోర్కు.ల్మక్క కందు 

నెర్త తముమో౭దం గుందనపుఃగిెండం చెలం; గడు చేష్టిశం,బులం దడ పెట్ట... హారి, డ్, Ft ఆ, 

'వేల్బువీటిచెలువముల దడకట్టుగం జాలునొప్పి ,౮. ఈ. ర పా. 

దంబులతీోడన్.” వరాహ. ౧౧ ఆ. 5౧+ విణ, | శ్రఢము. చే, స కీ, 1. నిమురు. “వ, +, అక్కునుమ 
1. అధితేపించునది పాణం చోలునది. “చ... 
శే, పొలంకుక తాళిబొట్టు శమపుందడకట్టు 

. సరోజహౌధముళ్, గల చెలితోడః బుట్టు తోలు 
గటువయిం గనువటె నంకటన్ో రాం జ ౭, అం 

(5) లు 

ర; 2. _స్తంఖింపంజేయం నది; నిరోధించునది. “సీ. 

పిడుగు నై దువుపెట్టు తడకట్టుగాం బయోధిమపాా 
రజా లు 

వధిరస౦బు శవములరే నన, శే వసుః గి ఆ, ఏ౬ 

తడకకట్టు. దే. అ. క్రి. (కడకశాకట్టు.) అధికేవించు 
| జక్చింశనము చేయు. ణే శడకలుకట్టు. (వా 

కడక దోపు. చే, ఏ. (కడక4త్రో పుశఆం) కవాట 
= వైర్ల దకుండయు కలుపు ,బ బ్రద్దలతోట్టి లోనం తే 

ఫింజుదిొంగ. అరిం భః ద్వి ౨౬౨ వేం, పంచ 

జ ఈ 25 0, 

కోమలి నల్హనల్దన తడమికొని పచ్చి ..” కు. నం, 
గి ఆ. ౧ళళ; 2. అరయు, “గీ, ఇచ్చ 

దలంచి తడమి నాచేత దీవన వడయః మమ్మ 
భార, విరా. ౨ ఈ ౨౧౮. ం క 

తడయు. జే, ఆ క్రి 1. అలసించు. “గీ, వీల తన 
తల్లి దాన్యంబు సేలం బూని తడయ కమ్భుతంబు 

నొనిపోవం గడి వచ్చె” భార, ఆది ౨, ఆ. 

రార; క, ఆ ౨౬౦; 2. వసీంచు “ఆ, అడవి 

లోన "నేము దడసినదినము లన్నియు గణించి 
యంబునిధిపురంబు, శేవకడయ మురిచుం, లో 
ఛారు మూ, ఇకాళి శి, అలన్యమగు, “క నక 

చ్రశ పర్య సమృుద్ధులు, నొకళల సంతోనలాభ “మొక 

తల యేట! , దడనై నిందు లేఖ్రామచటుని 
- 



కడవాటుం ద్వ స ( 

తడవియాడు = 

కడన్ర. చే. ఆః 

తడ i 

కృష మేల "లేదు మన కిప్పాటన్.' "కాకీ. క 

అం ౨౧౬ 

కడవ. చే వి మాయ్య వర్యాయము, ఆం, నం 

మాన, ౬౨ 

కడవను += పాటు) 

విలంబనము, “దష దంటుమాటిలు కొన్ని తడ | 

వాటు వన్ని. గెంటక నోరార్చి "శల్వజూచెదవులో 

ద్వి. వారిశ్చ సం ౨౯౦. పం ( భద వాటువన్ని =, 

విలంబనమునశ్తై వన్ని". 1 

ఆలస్యము, 

రడవాడు. చే ఆం క్రీం (కడవు+కడు.. L. జోడి: 

డూ. ma తదచాడిరి ఎలకృష్ణాలం డక వాజి! 

వారిం కాచి తగ రంభాదుల్. ఫాగ. ౧౦, 

స్కం పూ, ౨౯౦. 2. మేభవడు; “క. తడ 

వాడి రరులు భయమున6 దడవాడిరి మంకనములం 

దపసులు వేడ్కన్”. భాగ. ౧౦+ స్మ. ౨౬౦; 

3. చేతులతో దడచ్పుః ద, చీం కటి నడిమిద్దా 

టింటం బడి కాంచమణుళ్ బయ లంచు భ్రాంిచే, 

నట నెగః ద్రాశి తాకి కడవాడుచు Ey 

వెంట దూతే,..' రాణా ౨, అం ౧ర౦, స. కి. 

చెదకులాడు, “సీ చూపుచాలమి వివిధరూపోవ 

ళశరణవికరిం దడవాడు. , పాండు, అ, ఆ ౧౯. 

కడవాడు. క. (కోణాడు “గీ; 

తడవియాడె వసుంధరాస్థలమునందు, పిశ్వవతి 

త్త ష్ట మనుమణి వెదకురీతి* కాళ. 3, ఆ. 30. 

(చేతులతో? దడవు “గీ, మన థాకారుం డొక 
శెండుమానికంబ్కు లిరువు శతారవతాతుం కిచ్చి 

వరల నొకతె మతి వేగం కొచె నొకతె, 

మణికిం దడవియాడుచుం బృభుపయోధరము | 

లంజె,” గంధ, ౯౦. 

తడవిల్లు దే. వి (తడ4ఏల్లు) తడవెట్టుకజ్జల బ్రద్ద 
లతో ౬ జేసి నవిల్లం, జజ కడవిండ్లు సట్ కడమక 

యెొణుకులి యార్చుచు...” భార, అరం, అ, 

“300. & రొ 3, ఈ 3౮౭, 

శ్రీ (ఈ కడవ. త కడవ 

మేం చు ర. తాయ. “సీ లనీ * ముద్దులు 

దొలంకాడ 'మో6౯కాలం గేలను దడవుచు చెందును 
చారి తారి” వారి. వూ సి ఆం ౧౯౩ 2 

తొడయ్య . యత్నించు. “న నారాయణా 

హన గాక్షుక మున బూనం దడవ, , “భాగ. 

రం నస్యం: 3౪ లె ద్య, పరేను. ౨, ఆ. శృతి పు] 

ఆ ౧౪౧. ఆం 

“క, , ఇందు నిభం 

కర శల్య, 5, ఆ, 

సంపాదించు; “గీ. భర మార్లంబున? 

దడవినస్టన చరణీనురుల కర్ణి దాన 

మిచ్చి...” దళ, ౯. అ ౧౪; క. తాక; “డీ 
వారకాంకల: దడవిన వచ్చు; కీడు పాండు 

ఏ, ఆ ౮3; రు తలచు *చ.,,వలవింటె 

చైవముక్ దడవ్రుచుః బంచమధ్వనుల తొనము 

లీనుదికాంగనాగతిన్”” కాళ, ఆ, ఈ ౫0; 

6. ఆలోచించు “క, ఎవియ్యెడమైనను బుద్ధి 
సొనిప్కి కడవి కని కొనంగవలయు6 దగవ్రం దగ 

మీయున్ .' గౌర. శాం. 9, ఈ ౧౮౭; ₹, వలుకు; 

కన్, ఇట్టివినదయ్య చెవ్పంబోయిన నుపమలం, వీనిం 

దడవ సిగ్గొదపు నవ్వెల:ది నంచి "ప్రభా ౨, ఈ 
జర; ద్ర స్తుతించు. (ణీ . గంఫీకషద పదహృద్యగద్య 

వ్రబుధ విభ్ర మరమాహారీణు బొౌణు* దడవి.” 

టక . ఆ. ౧ర 9. నిందించు. “క 

కర్త ములు మేలు నిచ్చును నర్మ ౦బులు కీడు 

నిచ్చుం గ _ర్హలు తనకుం గ ర్త ములు చి హ్మశైనను 

నర్మ గుుడై వరుల దడనంగా నేమిటికిన్.” 

భాగ. ౧౦. సం పూ. ఏ౨, నీతీ ౨౧; 

10. చేయు. గినియ విని 
యశండు చర్చిత దనుజకృతం బని రణంబు 

దడన్రకౌ బిదవన్.” ఉ. హరి. % ఈ ౧ర% 

వి. 1, జాగు. “క. ఈవాయుపు క్ర 'డాజిన్, 

ద్రావ్రదు నే దుస్సనేనుర్గ్ణ క్షం బనియన్, ద్రావగ 

శక్యం బేనిన్ద్రావు మనంగాచె యింకం దడ 

చేమిటికిన్” భార. ఉద్యో. ర, ఆ ౧౯౫; 

రై కొంతసేపు “గీ, "పెట్టుటకు నంగనలకును 

బలె: దడవుి నైమః ఇ, ఆ. ౧౨౨; క. తెలిపి 

“వ,,,అడునువారికిం దెలివివడ నుడువం దడవ్చ 

లేక... పారి ర్క ఈ ఇణజు కీ పేప్టు 
“ద గడెకడ వాతం దొక్కవనిగాం జని యింటికి 

 శాకయుండినన్ ౩ దడలుడు.. .” 

ర్యా ర్, చీరాయువ్పుం 

కుడా? శ 

= 
అవక 

ఖ్ అన 
“క, ,న్మాపెం 

శశాం, పా ఈ 

“సీ కాకిపిట్టడం జాలం 



తడ ee గుడు 

గ లో 
(౧) ర న్ 

గజలేని బదు కడి .చీలుకకు. దడ వేల వేయం! కకిపొడి. జే. విణ 'కడికాబొడి) కొంచము కడి గరిక 

జ య్య” ర. గః 

అధికముగం గడ చినడెం 
జ అగ అధ 

గలిగె” కుచేల ౨. ఈ ౭౮ 

కడవుకొను. చే. అ. [క్రి (శడవుశకొను, స్వార్థ 

= పాడినా ఇండుంనడిం గనం చాల 

య. ఇ. వి శయ్య, తలమము ఈ భో ద్విః 

బు, ౧౬కి 

య = రడిబము ఆం. భౌ. ది ౧౬6. 

తెడియాజుః= తడితీయు. ఉగ. "పెదవులెండుం గుత్తుక 

మున) తడవు, వెద. (వా) కడియాలు. - హు. వ ఆ 335. 

కడవుడు జే. ఏ. (శడవ్ర. థా) వెడపట. అం, భా.) | త్రడియు ఆ a చ కడిసినయేక 

ద్వి ౧౭౩౨. ద్ద మభ i రి నభా. ౨ ఆ 

తడవులనిడుపడు దే, ఏ (తడవులం్తావిడుపుగా అది" 55౭, న 

దిరకాలదీర్ల శరీర.) అనంతుడు, _ శేమండు కడియుత్తు. చే ఆ. క్రి, (తడిశోఒక్తు) తుడుచు 

కకక కడనలనిడువనికి మె. జనం దరమే యున్నన్ .* | 

అచ్చ, యు. గి వేంక. తిర్య ౧౦౯. 

కడపులాడు = కడవాడు, (వా 

కడాకము. సం, = తటాకముం 

కడాగము. సం వి. అ పుం. న. చెలువు. 

కడి. ఊఉ భ, దే. వి, (కడియు. ధా. క-కడిం) 1. సీరు: 

“చ, కడి తల డిస ముంస...” అము, ఈ, ఆ 

౧౧౮. చందా ది, "లేమ: 

“ద, చిరసము పొ న. తడిం జెంది నళించు 

నంచునో, ... ఆము, ౨ ఆ. ఏ3; 3౩. కడిబట్ట. 

“కీ శడి నట్టినట్టు .. కవిరా. 3, ఆ. ౧౮౮౫ 

కీ కష్టము, “గీ ఛార్మి కస్థానమున కిట్లికట్ల అటై. 

శావలిం, ౮౯, పణ అర్హ్రము, చేనుగలది. 

“గి చరుల తడివండు పొదుప్రమూపురము లంటు 

'జేల్టునంటల నాంచబోతు 

ఆ. ౧౫౬: సం స ఇ పుం చెబ్బి* విణ (ఇ) 

కొట్టునది+ 

తడిగ. దై. ఏ. (సంస్థాలికా. ఈ తళిచైఎ స్థాలిక 
పాత్రము; వైరము, "చ, పబొడలయనవచ్చువారి 

కిని భోగము వారికి నాటవారికిన్,దడిగలు మోచు 

వారికిని దండలు గగ్రౌడుచారికిన్ , mr శ్రీరం- |. 

మా. ౬, ఈ ౭౭. 

కడితీయు. దే. అం (క్రి. (తడిశేతీయుం) ఎండు. 
౧ “గీ పెదవి పేటెత్తు నాలుక పిడుచగట్టు, గొంతు 

శడిపీయు...” దశా. ౨ అ, ౧౩౬, 

కడిత్తు. సం = = తటిత్తు. 

వడిక్వంఠమా, సం, వి. త్, పుం మేఘము, 

తడిని, చే వి, ధనము, సొమ్లు, (వా) 

ర ఆ, ౨౬౨; 

లుల్లసీల్లై” ఆము. ఈ, 

rr 

కొకు. “సీ...స్నాన మాచరించి గీ జేగ వెడ 
చకా, ౧,౩౫౯.౯౮. ఏ తుడు 

“ఫీ ఛాతాంకుకంబుబు తడి 

ట్ట యొత్తులంను దేర, ఆము. ఎగా ఆ ఉక. (క్ల 

...తడియుతులకు మేనికన తుడిచి చందా, 
అ యం శో 

ళో, ఆ ౨౨౬౨, 

తడివెండి జే ౨, (కడి+'వెండి) పాదరస ము. గవాం 

కడినుడు = కడి మొత్తు (శడితుడుచుకొనుబట్ర ) “ద్వి, 

సరగున మంగళస్నాన మాడించిి తరుణికి జిలుం 

గారుకణినాకు విచ్చి.” ద్వి చరమ. ౫) ఈ 

౫౨౮ పు, 

శకడుకుం జే an iD నడక. సవం ఖం ద్వి ౧౨ oR 

కంచ “గీ తడుకు ఫొడిపించి యాకుల, గుడిసెల 

వసీయించె మం త్రిగురుళట ముతుఃడై " అము,3, 

ఆ ౧౭; వేంటసాధనంశేషము “క. కట్టలుకం 

దడుకుచాటునంపిట్టల నురిగోలం దిగిచి,.. ,. 
భాగ. ౭, స్యాం ౫౯ 

శదడుకుంబిండెము. చే ఏ. (త్రడుకు4+4 సెండెము) తెట్టు 

కొకు ము డ్లతో నల్లినకడక. ఆం, భా. శృ, నిర. 
ఆ... తాందడుకుంబెండె మలుక పొడను వెడలి, 

ఆమ్ల. కి 2, ఈ ౨౭. 

కడుకున = కటుకున, (కీమముగా “చ. ముడిలి 
ముసుంగుతో వెనుక ముందును జూడక వళ్ళి 
లొనికిం, దడుకునం బోయి ..” కవిక.-ర, ఈ 

రాజ. (శర పౌ 

తడుకువొడుక్సి చే అ. క్రి.. (శడుకు+ పొడుచు.) 

1. కంచెవేయు. “క,..సరు ల్యాొపొల మటు 

చొరకుండం దడుకువొడిచినభ్ధంగిన్ . "కకు. ౫ ఆ 
౧౫౫. స్వా, ర" ఆ," 3౭; ఏ, కంచెవేసీనట్టు 
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చిమ: “స్కీ శీకక్రీమందారకేసరాదుల దన్ని శకకారము సం వి ఈ న తాళమువేయునపుడు 
శెడవి వీధుల "నెల్లం దడుకువొడిచి.” రామా. ౬)  చేయుశబ్దోణూ చ్చారూము, స్కీ అక్తమామలు 
ఆ. ౨౦౧. చూడ నలిచే వేడి యొక్క తె కకకారములు చేసీ 

కడుపు, జే, స, శ్రీ (కడియు. ధా. మే ఆర్ద్ర, తాళ మొ్తె” ఏ. పు, ౨ ఆ. ౨౮ 
"మునర్చు. న్న అంగ రాజ్యాఖిషేకా స్ట మైన , కఠవపత్తి. సం, వి ఈ, విరివి మ కులం గలది 

శిరము దడిపె 'వెండియు వహార్షశు, కతులం జేసీ! ఆరంటిన 

భార. ఆది. ౬ అ. ౫౩. “సీ,..దగదొట్టి వెద | కఠము, సం వి. అ, పుం, గాలి, న 1 వీణ లోనగు 
వులు దడుపుచారుల” పీన, శకురీ 3, ఆ. ౧౦౬. వాద్యము; జి. విస్తారము. విణ, అ, ఆ. ఆ) 1, 

వి 1. వస్తము. “గీ. తడుపు గట్టక నీళ్లాడం।  విరివియైనది; 8. వ్యాపించినది. . 

దగవు గాదుఖి కాళీ. ౨ అ, ౮౫. భార శల్య. | కతి ఉభ, దే, వ. సమయము. “క- కతి గూడు లేక 

౨ ఆఅ. ౧౬౦; 2. చిన్న వస్త్రము; క్ల పనుపుం, యాకటం గుతిలవడు నకండు గువ్వకుత్తుక 

శాపీనమును బచ్చవట్టు తడుపు, నమరం జిన్నారి తోడన్.” పాండు. 5, ఆ. ౨౦. ఆం. భె వ్ర 
చిజుత్రప్రాయమున ము జగతి బలి మేడినట్టి! ౮౬, సం వి ఇ స్తీ 1. సమూవాము, 
వేషము ధరించి” వెజు 5, అ. ౧౩౬ వార. రి వతున. 

ప్రా. ౫ ఆ. ౨౫౫. విణ, తడిసీనది. “గీ, చడరకు క్రత్రిగొను. చే. అ. క్రి (తతిశాకొను) సమయము కని 
లయ్యెడం దడుఫుపావడలు విడిచి.” భాను, ఎ, పట్టు. కక్ష fe డని నొడువం దలంచును 

_ ఈ ౯౦. : దనయుండు గా కున్న మినులం దతిగొని సవతుల్ 

కడుపుదాలుపు. దే. వి. (తడుపు తాలుపు) బ్ర, బృవ్హా' దను నగియెద రని తకలంచును...” భాగ ౧౦, 

చారి “సీ, ..వడుగు బొమాసారి న. 
గీ. నంగ వటుండు *..”బేంక*, మానం 3౮, od Pd చే విణ, (హిం, తత్తిన్తూ) మిగిలినది (శర) 
శౌ ద్వి ౧౮౬, తత్త కొము. సం, వి, అ. పుం. అత్షణము, అప్పుడు. 

తడుమన. వై. వి (సం, జడిమన్, ఈ రడిమన్-) ' త క్తకకక. దే. ని. తాళమునం దగుధ్వని కనుకరణముః 
సంశయము. “కః అడిగిన న్నవనుత గా నని శశాం. ర్క ఈ ౬% 

నొడివెడినో యిది మనంబు నొవ్వ నని విభఘం,  క్తడిః జే, ఏ, గుజ్జము ; వాహనము “ద సగర 

డుడురాజవదన నడుగోక, తడువున నొక కొంళ కుమారు లందయిను. + త త్ర త్తడిం గానక తత్తరంబు 

పొద్దు కడంబడం జొచ్చె " భాగ కాన్కం. ననా” బాన్నావీ., ౨, ఈ గగ “క ... చేజేగము 

౯౧౧ విణ, మందము, అల్పము గీ. వరభృ తా లకుం దజుగనిమే లిడినళిబ్బత త్తడిదొరకున్* 

వలిం దొలుముల్లపండ్లరసము ద్రావె నన ముద్టుం సెలా, ౧) ఈ ౧౯ 

బలుకులు దడుము నయ్యి, మధుమదాన క్తి నిజ రక్తమా పెడలి. బే. ఏ. (క కడి? మోర+ వదలి) 

రూపమేహీమ లెడసీ, యఖీనవాంగ ప్ర వ భెసిత వైరి కిన్నర స్త్రీ స్త అచ్చ. సుం 3౫ 

"సతులంలి” ఈ, నం ౯ ఆ. ౧౩౩. సక స అన్నువ | క్ర క్రబడ. = వి వేం సైన్యము. “ఉ... ఈ,రర్త 

యగుమధ్య మల్లలనాడంగ. డడుమనిరమానంబు డల్ కిశీందిడాసం శాంకిన , ౪” నిర్వ. ఓ, ఆ" 

సం. డఊ 3-౨. 

. కడంబడంగలి” వీర. ౨, అ ౧౬౯. * ౧కోజు 2 పరివారము. “క చిత్తం బూరక 

కదుము జే, స, (క్రి. నిమురు. “చ చ...వృథుఖీమణ | కలంశెదు నెత్తము నాతోడ నాడచేరపు గలజేం 
“ చ్రాహులసాళువంబులన్, దజిమి ెరల్బుచున్ బొత్తుగలసి నీవును సీళత్తబడలు రండు "గెలిచెదం 

జనిరి. .. "స్వాం ఈ, ఆ, 36. (శర. పా) బరువడితోన్.” ఉ, వారి. 3, ఆ ౧౧౬ (శృ 

తణగము. జే ఏ ఎద్దుమింనుంచి నీళ్లు తెచ్చ్బెడి ఈ పౌ. “*తత్తబళ. ముద్రి) 
త్రో లుసంచి, వీ హాకాది యొడ్డాది భారాదు | శ క్ర. దే ఏ. (కఆ4కతఆ్ర 1. తొందర. “చ,,, 

లనవచ్చు గోనె నిలు కణగాలు సోఠములును | ఎచటిశేనియు జీంగుతలంపుతోడం ద్య ర్తీతిమున 
హంస. ళో, ఆ రారో. హంస. ౫ ఆఅ. కాలిం శేగసచెంచి ప్రమదంబున నిన్సనుంగొంటి నియ్య 

లారీ 



తత్త 
(a 

డక్.” రక. ఫి జ్, నా ఆం: భె. చః ౧ళ 0; 

ర. అకులపాటు “చ ,,,తడంబాటును ద_త్తరముం 

జలంబు లోనడరయగ ,...” పారి ౧, ఆ ౧౦౧ 
విణ. సంభమముతోోం గూడినది. “క "పెదవులు 
దడుపుచుం బదము గుదిగొన6 దత్తజపుమాట 

గుత్తుక దగులన్ వారి ౨, ఈ ౧౨౬ 

అప 

రర్తజపడు, ద్వా ౨, శ 'తక్తజికావడు ) i. | 

తొందరవడు, “క- ఇశ్తెజంగున నయ్యింతులు, | త_క్షణింత, దే. 

చి క్తజుబాాణములవేత సీగ్గంతయుం బ్యోనొ ర్రి 

ముని: 'బెండ్టియాడ గం దత్తజణవడు టెలీ గి 

1284 తథా 

ఊఉ, హరి. 9, ఈ జ్యో 5. చలించు; “సీ, "మైల 
చెమేశు గో మైజుంగుసంచున మించ దనుజేంద 

చిత్తముల్ ద త్తజించెో దశా, ౨, అ. 30౧; 

డీ భయవము; “గీ, ఊదకమునం దత్తతించుచు 

నున్ననన్నుల జూచి భయ మేమి యనుటగా 

చోద్య మయ్యె,” దకా ౧, అ ౧9౬ నరస, 

౨ ఈ ౧౧౫ 

బొ (త క్షలీంచు భా తొందర “గీ, 
మమశ్రలును ద_క్త౭కీంతలు మక్కు_వలును. స 

శకుం. ఏ, ఆ. ౨౧౯. కేయూర ౧, ఆ ఇకా 

వర్ష ధరుం జూలోనన్. ౫ విపు యి ఆ ౧౫౨; కత్తలీల్లు, దే. అ, (క్రి క. తోందరషడు; “టా.., 

డ్ ఆకులపాటు నొందు. “చ మణీయును 

టైత్యుం జాన్ఫవకమూరుని ను గ గృశిలీముఖం జలన్? 

నెటికులు దూఆ నేని...తత్త కండ జేసె చేవ 

సముదాయము చెల్ల నుదృగృవ్భ త్రిమై.” భౌ, రా, 

యు. ౦౫౮ 

కత్తజపాటు, ద్వ, వి (కృక్తఆజపడు భా క. తొందజ 

పాటు సంభ్బమము. “సి “వీ శాశినవాండు తత్తజ 

పాటుతో మేల్కుకని మ్రుచ్చు ము, చృంచుః 
గళవళించె.” కాకీ. ర, ఆ. ౧౨౦. చంది. ౧ 

అ, స్. 2. ఆకులపొటు. “క, అశ్తావసోక్ర 

మునీమదింద క్రజపొ టొదవంజేయం దక్కొరు 
లకుం గాదు, , +” 

శరం, ౨ ఈ ౯. 

తత్తజపెట్టు, చే. స. (క్కి, (తత్తజ1 పెట్టు.) తొందర 
చెట్లు. “క మనసిజాం డిద్దజకును గుర్కటెన కాని 

శనంబు వేనెడిం గనుంగొన నాంజనవులు మాటల 

య దనువునం బులకలును గలుగ6 దత్త్సజు 

"పెట్టానో సః క్ లా ఈ ర 

కర్త క్రజదీ త్త శర, చే. విణ, (త'క్తఆ4బి త్తరము, క. త కలి 

“9 శత్రఆ) కలంతనొందినది. “ద్బ్టి++తేల(పు లెంత 

“యును దదత్తజబ్బ్నిత్స రయ్యె” వృభు. ౧) అ. 3, 
గలిం 4౦ పు 

తక్తణీంచు. దే. అ. (క్కి. 1. తొందరవడు. “చ, ,, 
సోయగం, చొలుకయ వచ్చె నత్తణి రఘూ _త్తము 

= చిత్తము కత్తణింపంగన్ ఊం రా. ఇ ఈ ౧౬౧; 

2. ఖతోభపడు, ఆకులక్రనొందు. “గీ. ఆర్భి యెడ 

" వంక సాత్యకి యడ్డగించ్య చానుదేవుండు వలవంక 

&. వాం. ఇవ ఈ గురిం సె. 

పచ్చో యురము, చేయ నవ్వరు6 డచో ఎచట, వే సెం తథా. సం. అవ్య. అట్టు ఆ 

ద శతం సాం ద్రండు ధర మోక అీల్లం బడియం”. స్ట 

శాంకం చాన్నునకం దాొర్చెను దన నృధురాధరా 

మృ తా, క్రాంతిరసోద్ధతిన్ దన పొుగంబులు 

నాలుగు నొక్కుమాటిె యత్యంతము ద_క్తణీల్లలం 

. దదాననముం దనశై మకల్బుచున్.” కళా, ౫ 
ఆ. ౧౮. కళొ. ఓ, అ, ౭౬; 2. కలంతనొందు; 

కా + పచ్చవిలు౪ాండు మునువటిపచ్చిగా యంబు 

లై విచ్చలవిడి బెచ్చు పెరింగి శ్ శృవిరిముల్కి 

"ము_క్తములు వాంర్టించిన బిత్తరి తత్తళ్తిలి,., 

మూర్చిల్లి. + "మృ వి ౨, ఆ. ౮౦ 

తత్తళా, దే. వి. వాహనము, “టా... ,మరుండ్తును 
లిల్కద_్తళా, మందం జివుక్యూనం బడి... 
గంధం ౧౮౫. [2 09. 

తత్తెర చే. ని. సారాయి పోసెడితిత్త, ఆం. భా. ద్వి, 
శక్పరము, నం, విణ, (అ, అ. ఆ) 1 ఆసక్షము; 

2. ఒకదాని తరువాతిది. 

కత్పురుషము. సం. వి. అ. పుం. ( (వ్యాక. కఅిచుగా 

ఉఊత్తరవచాగ్ల చ థాన మగునొకనమాసము, ' 

కత్సలము సం. పీడ అ. పుం. 1. నల్లకలువ; ల చెంగల్వ 

కోను? త, చోరమను ఓవధి. పా 

రకమా సం. విణ. (అ. ఆ ఆ.) అక్క_డనున్నది. 

త్ వ్రష్ఞైాండుం సు. ఇఇ. (అ ఈ అ)ాతత్త సము 

జింతీలినవారండుం 

తత్త్వము, సం వి ఆన, 1 సత్యము; 2, కలరూపు 
క. బ్రహ్మము; రీ 'చేతము; రీ వస్తువు; ఈ స్యభొ 
BE 7 స్త షరజ 'స్రమాదులలో నొకటి; ర 

సృష్ట్య్రవయవభూత  నుగుపదార్భము. (ఇవి మత 

"భేదములచే ననేకవిధములంఎ 

ప కారము, ఉదా; 
నో 

తాక ఖశము. క 
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తథాగతుందడు. నం, మి ఈ పుం. బుద్ధుడు. విణ, (ఆ | తద్దితము, సం వి, ఆ పుం. సుబంకములకు ఖొవార్జి 
GG 1 థి 

చి త్త గ ఇచ్చి i rte ట్ రు అజ నో రోం ఆమ 97 ఆ, అ 1. అట్టు వచ్చినవాడు, 2, అట్లు వెళ్లిన _మక్యర్థాదులంగు .వచ్చుప్రళ్యయము,". విణ, 

వాడు, [సత్సమెనపి,. (అ ఆ, అం) దానికీ అమెస్స్క వాసికి, జారికి = 

తఖ్యముం నం వి అన, సత్యము, విణ, (అ. ఆ. అ) 

తద్, సం నం (జ్ అ, ఉదాః=క త్కాలము, కన యు. జేసన, సే(బ కమ టూ తాను తాము 
యాం 

తదర్భము. నం, వీణ, (ఆ. ఆ ఆ.) శే. అది ప్రయా | క్క శమరకు కచ్నుకౌ, తమన్, కవచేశన్, 

జనమైనది; 2. ఆది యర్థమాగాజ్రగలది; ర దాని| తమచేశన్ మొ.) ఆర్షార్థకము. (వడి కచ్చట్ద 
కొట శైనది, కొటనైనది. “సీ, సీఠదర్గంబుఖై | _ యుప దన చృబ్దములయర్థము నిచ్చును. మణీయు 
నిజిలలోకంబులు వర్థిల్లు లోక పావనము లగుచు." | నిది బహుక్వమున ేకవచనహావమున నుండును ) 

భార సభా. ౧, ఈ ౧౨౮. అవి౨, ఈ౨ి౦రా! “సి, పని యేమి వంచిన బదవి జేసిన ననక 

తక బంచినయాతణంబ, చేయుచు,,.” భార, 

తదా సం. అవ్య. అపుడు. ఊదా:లాతదెగతుండు. ఆది, 3, ఈ ౧౧౧. “గీ, తమరు పెద్దల 2 తిరి” 

తదాత్వము, సం. వి, అ, న, ఆకాలము. కృష్ణ. ౨ ఆ. కరా గనీ శన్ను వెజుంగక వెగ 

కదానీంకనముం సం, విణ, (అ. ఈ, అ.) ఆకాలముది.; డిందు నన్ను నినుండు, “భార, శాం. ఇ అ ౧క్షిర, 

తదియ వై.వి, (సం. తృతీయా ) వత్షమునందేలి “క, విను బెజంబువ చిజంబును జేసామునందు 

మూండవతిథి. “గీ విదియణాం 'డేజువడకున్నం) చేహముకు నింద్రియముల్ ౩ డనతనవలనం దానను 

దదియనా౭డు, కానంబకీయెడుపని కింత గనల|;  చునంబునకు మనను పుట్టు మహిత విచారా.”భారు 

చేల.” య. గో అ, ఇ, ఆం. భా. వ్ర ౯౮+ _ శాంం౬ు ఈ, 90, వై, (చ (సం త్వమ్ ) కేం 

భావార్థమున వచ్చుకద్ధిక పృక్యయము. ఊదా; 

కదర్భీయము నం, = తదనము. 

తదీయము. సం. విణ. (అ. ఆ. ఆఅ) తత్సంబంధ | 

శద్దకేము. సం. విణ. (ఆ, ఆ అం) 1. చానిని పొంది ములమంద వచ్చుప్రశ్యయము. ori 
నది; 2. దానియందు లన్న మైనది. అణొన్నకనము; శే, స్వార్థమున వచ్చు ప్రశ్య 

కదువాముం సం ది లు పుం. కనగుణము నడిచి యముః ఉదా; ఆనూయకళనము, దక్ః % 

౧ 

య న్యానఘుగుణము గొనునలంకారవిశేవషము. విణ, ఆ. ఈగ 

(అ అ. అృ చానిగుణముల వంటిగుణములు గలది తనఖా, హీం, వి కొంతయాస్తి హామోగా నుంచి 

తద్ద: ద అవ్య. ఫుక్కిలి, (తద్దయు; తద్దన్ న. కొంజసామ్థు బదులు పుచ్చుకొనుటః 

ములును దీనికి6 గలవు) “ఇ ఎట్టిసాధ్వులవ ను తనిల్లో. హీం* వి, నిమర్శము, జీతం 

బుట్టినయిండ్లశుు 'చెద్దకాల ముని! కద్ధ తగదు. * కనయ. నం, వీ, ఆ స్తీ" 1. హాంతుర్వు 2 కోల 

భార ఆది. ౪) అ. ౬౫%, “క, . ,తద్దయు భ్ల కిని | పొన్న 
భార. ఆది..౧) అ, ౯. “రీ భదియం చేకొని తనయుడు. నం, వి, ఆ పుం. కొడుకు. 

తద్దం గుంటి పాజు జముండు , + + ”ఆచ్చ.చాల.౬రా. కనరారు. దే, ఈ + (శనరు*+ అరు. స్వార్థమున) 

కద్దినము. సం, వి, అ, న 1. అదినము; గి, అబ్టిక 1. ఏబ్బంఖించుం “సీ, ,దుర్భమగలిం శనరారు 

దినము, “సీ శాంతులు గండదోషములుద దద్దిన|  వారిసత్త్వము లెల్టం బొలియ,.,” రాఘవ, ఈ 

ములు భూసురు లెంకురు భోజనేచ్ళ” దశా. ఈ కరా 2 ఒప్పు “స నెగసిననొన లేచి నింగి 

౧9, అ. ౧౯ 4 అన్టికము “ద్వి, తచ్చనం దన యంతంతకు నవల ద్రోవలం దనరారుదాని" 

యింట ధద్దినం బనుచ్చు మునులను నియమించి భార, విరా, ౧౩ ఈ ౧౬౨. అ 

ముద. మొచ్చం బెచ్చి ” రం. రా ఆర. ౧౫౫పు | తనరిందే. దే స క్రి (శనరుథా. డే) కే చేయు 

రగ్ధ=తదియ.. (థొ ద్ర పదబహుళేమఃన వచ్చుకదియ। “చ, రావణుడు, = ఈశవ్రాజ గరిమ దన 

ఊంగ్రాళ్లకశై యనియు అశ్వయుజబనుుళమున రింప,.,“ఆచలా. ౧, అ ౭౩3; 2 కలుగం 

వచ్చుతదియు అట్టతప్టై యనియు వాడుక్స్స “| కేయుం “మసురాంగనలకున్ చూరాషూత్ర 
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డ్రేశికిన్, దనరించుం దగులంబులు , . ,” వం చయాతము. విసీకుండవై' న ర్య వేదిత్వబుక్థిం, 
న్ ఆ. ౧౦౨; 5. సంతోషీంవంజేయు. ' 'దిర్టం ** దనరొందు నీవు, ప? భార, స్తీ + ౧, ఆ, రారా, 

సీజవ్వన మస భానాటా, రిత్తపుచ్చక త్ర తనాది. బే. వి చూరు నిలబడుటీైై _స్తంభముల 
వెళొనుసె” ద్వి, పరమ, ౫% ఆ కణం. మాంద వేనెడుసెద్దకమ్లి. (శ. ర ద్రం వా 

తనరు. జై. అ క్రి (సం, తన్ 1, nas కని. వై. విణ, (సం. తనుం కే. అల్పము. “గీ 
మించు. “క జర్ జ డీతండు వీరికంటిం గార్పుక| చెమట్క పోడము మేనులతనికంపు,,. * "భార్త 
విద్యక్ ౩ దనరినవాం డంయిః దీనికి మొనసెం గా, విరా, ౨ కో, ౨9౮౫; 2 చిన్నది. “సీ,,,శన్స 
కన్యుం టిట్లు మొనయం 'గల:డే.”” భార అది ౭, మొగ్గవిరవాదిదండ , , అమ ౨ ఈ ఇం; 
అ. ౧౮౧౮ 2 నప్పు విలసీల్లు, “ఉఊ,,,తాొమ| వక్వము. “సీ. తనివండ్డరన మాని,” భార, 
రతంవరై తనరెం దత్పురిం గిందచగేహవాటికళ్ +” అను ౧, అ, ౧౯౮౧; డీ సమృద్దము, LC 
పారి ౫ ఆ. ర౫; 3. పండు ఫలించు “క.| తరుల చెప్పుడు పండ్లు తనిగ నుండు” కృ 
దునకయు 'వెదపెట్టకయున్, దనరె నఖిలనన్యము| ళకుం ౧5; ఈ. ౧౩ ర్, శుద్ధము. (నీరు కలియ 
లును, హరి, వూ ౧; ఆ. ౧౧రఓ&) నిది) “ఊ అరికకూడు , , , తనిమళ్జిగ +,” వేం, 
ఉప్పొంగు; పెరుగు. “క్క. హాలాయుధుండు వంచ. ౧) ఈ ౬౮౭. 

సశుజాంచిన నెమ్మనము డెలివొండ మూ6పులు, | శ్రనీను, సం, = కనిమము. 

దనక మొగం బలక సీదుతనయున కధిపా”| క్రనిమము. నం, వి. న్. పుం, 1. బక్కు_తనము 2, 
భార. శల్య, ౨ ఆ. ౨౨౮ సొ ౨, ఆ ౧౭9; వలుచందనము; శీ. చులుకందనము, 
ర్. వసించు, ఉండు. “సీ. ,తవసీ డెందపుటి కం] కనియించే. చే. స, శ్రీ (శనియు ధా. శ్రే కృ ్ తీ 
దనరువాండు.” రామా. 3, ఈ ఈగ, వజుచు. “క. ఉడివోనిసీరుల తాం. దడవెడు 

తనరుమే, వై, అ, క" (తనరు+చు స్వార్థమున.) నయ్యాల్మ గళ్ల దనియింతురు సొంవడర సీకి 
తనరు, ,(చూూ. కనర్ను. ఎస (క్రిం తనరు ఛా.| దాము డనునొక, కొడుకును మతీ నీల యశెడు 
ప్రే తనరంచేయు కలిగించు. (చూ. కనర్చు. | కూంకు రొకర్తునొ” నీలా ౧ ఆ ౫9. బహు, 

తనరుపు, వై. వి. (శనరుచు ధాం కనరుట, (చూ. ౧;ఆఅ ౯ 

తనర్చుఎ తనియం. బే, ఆ (క్రి, తృక్తిపడడు, “క భనమున 
కనర్చు = తనరుచు. అ. (క్రి. 1, (పొంగు) “మ... | విద్యను సంకతిం దనిసీనవా రెందుం గలకె, =” 
rou ముబ్బాంగన్ దనర్చన్ భుజ్మాగ భార. అది ౫ ఈ ౧౧౯. భార అది, ౫ 

ములు,..” ఫారం ఉద్యో. ౨ ఈ ౧౮౮ ఆ. ౧౯౨. 

2, (వ్యాపించు. “క ,4,కడల నిరులు కనశ్చెన్. “| తనివారు. దే. అ. (కృ. (శనివిశిఆరు) శృ ప్టినొందు. 
ఫీలా. 9, ఆ. % కి (వసించు) “సీ, స్వచ్ళ “కీ వానిం ర జూడనిపనజగంధి చూచి 
వృత్తిని దనర్పంగ ముక్తము లగుభ్గొతి నొక్కట| తలయూాచి మెచ్చని నుందరాంగి” శుకం; 

' 'చ్విజపంకు లురులగో దశా ౨ అ, ౧౩౯. అఆ. ౨౬౯. ఇందు. న్వ్ ఆ ౯౮ 
సు (క్రి. కలిగించు. గోచంం.భయముం దనర్చ | క్రనివి, దే వి తృప్తి “ఊ.. ల; శ్మీదరసో కుల్ 
'నిట్టను నకం డ్ "జం గ న్ ని నీరంతరవిస్స్ఫురి తాధ దనివిం జేంది ముకుందుండు లే 'ఇెచ్చెరన్ లీ 
రోము డై.” నృసిం. ¥, అలా . ఊ. రా, ౨, ఆ, ఈం, అం, భౌ ౨, వ్ర. ౨౬౦. 

తేనర్చు = ఆ శనరుపు. 1. (ఎత్తు * చ, అరుదుగ | తనివిసను. బే, అ. 1కి (కనివిశచనుు తృ ప్రీనొందు 
" సర్వశై లములయంక తనర్పును,.. భార ఆది. “క కనుంగొని wars డరదముం నొనిపోయెం 
. అ ఈ ౧౧; 2, (వెడల్పు) అం, సం. స్టా, 3 3;| దొలయగ నపుడు కంతీకనయుం, ఢనిం దసీవిసనక 

రె. (వృభుక్వమ “చ, నడు మన దింతీచన్నుల| గుంపులుం గోనియున్నెడ లరసిం గలయం గురు 
: 'తనర్పున ముుదటు గాసరాదు,..ి కు, జం. వై న్యమునన్.” భార విర్యా ఏ ఈ ౧౯౨, 
రా.ఈ ౧౬; §, (అధిక్యము పెంపు “భుజంగ | = పారి ౧౩ అ ౨౫ క. 



తిని 

తనివు, జే. వి. కృష. “ఆ. కర్షమద్రవతులకాంతల ' 
విధవలం) జేయివాండ నీవు 'చెల్బుమేగిలి నగుచు 
చేడు (ద్రువదనందనపీనుల, ధర్మసుతునివెన్సలం 
దనివు నివపు ర, కర్ణ. 3, ఆ. ౨౬న, 

కనివువడు. ద్వ. ఆ. ౪ (కనివ్రశావడు) క్ళ షి ప్పి! 

నొందు. “గీ పృతిదినంబును rede 

'లేక్క కనివుపడ నొల్హ విజికకందర్న యనుడు.” 
కాళ, ౧, ఆ 3౫% 

తనివెచ్చే. జ్. విం (కనిశావెద్చ) నోరువెద్చే; కవో, 

స్ట్వము, ' “ఆ. . .కదున్ణ నామ, మలరు గోదువెర్చ 

నులివెచ్చ' తనివెచ్చ? యన, ,.”” అం భె, వ 

౮౩3. | 

శనివోవు. చే. అ. (క్రి. (తనిని+-పోవ్య) కృ శ్రీనొందు. 
Er రకత. నెచ్చెలులం hes చెప్పటి 

యట్ల యాట జొత్తము దనివోక,..” నిర్వరా 
ఆ, "కపి, మార్క. ౧, ఈ ౧౭౯, 

తనివ్టము. సం. విణ, (అ. ఆ. అ 1. అన్నిటికంటె, 

కృళించినది; డి, అన్నిటికంటె అల్పము; 8. అన్నిటి 
కంటె విరళముం 

శనీయము. సం. విణ, (న్ యసీన్ ఎ) 1. కృళ | 
"కరము 9. అల్పశరము; 8. ఏరళకరము. 

కను, బే. విణ. నృ ల్లెయందు “తనుపు "శబ్దమున కంక. 

వర్ణ ము లోపింవగా మిగిలినరూపము. క్త అచటం | 

చొలయునల్లని, తనుగావిం చేణి లజ్జికసార 

తుండై.*” నిర్వ. ర; ఆ. ౭౮ 

i237 తసు 

Sa “క “మొగమునం దని 

నివతి యుండెన్.”” ఊఉ, హారి, 

~~ 

A aX 

ఎర క్ష 

ఇంపుతోడ 

ఆ రాక 

tl 

oC 

తి 

3 “పె. శకం. ౫ ఈ ౧౯ొకు ర 

పించు. “చ...నాఖుండు వన్సియ కంగు నంళిం 

లిందనిక్ భుజించ కున్కి ” పాండు, ర, ఆ. 

౧౭౫. పాండు. ర్క ఆ ౨; 6, అతిశయించు 

“క ఆనం జిణునవ్వు మొగంబునరదనరః జకచ్చ 

కీకకర్ణ్య తాటంకరుచుల్ , దనుకన్ ..”” శశాంం 

5, ఆ. గరా 7. _్రసరించు “మ ఆని గర్యో 

కులు వేడ్క బల్కి వెస నయ్యబ్ధాతీదృగ్టీధి 
కుల్, మ ఫట జని కాంచె నంకఠ హీమవం 

తమన్ . క. ౫ మార్క ౧) ఈ ౨౨. ఆఅ డీ స 

& తగులు, “క విను. జేశవ్వున దోషము, 

దనుకక యుండంగ.,..” ఖెర మా వింటి 

భార శాం. ర, ఆ ౧౯౨ వి, భయము, “గీ, 

కులనగము లైన వృయ్యలై. కూలునట్లు, గా నొన 
్చెడిశ్లైదు వాకరణిం గప భావ మొంది ఈమజి 

వచ్చి పాకశాస్క నునికరము సేరె నెంతయు6 
దనుకు సొచ్చి.” హరి, వూ. ఈ, ఆ. ౧౪౮ 

తనుథీరము, సం ఏ. అ, పుం. అంబాళము శీ. విణ, 
(అ, ఆ. అ) అల్ప మైనతీరము గలది. 

కనుగార డే, ఏ. (కనుపు+ గాలి చల్లనిగాలిం కా 

ధనదునూతుం డృశని నొకవద్దాకరంబుతటమున 
నుం బెట్టిన నచట బొల యునల్లని, తనుగాలిం 

జేజీ లజ్జీతస్వాంతుం డై +” నిర్వ. ఈ; ఆ. ౭౮ 

దశ. ౭, ఈ ౧౧౧. 

na 
“Moa 

తనుకాండు. దే. విణ, (తేనుపుశ కాడు) శృ_క్తినొం | శనుచ్భదము. సం, వి, అ. పుం దేవామును కప్వునది- 
ఒదీ 

దించువాండుం, “సి జగముల గలయశుష్టౌతల కవచము, 

తనుక్వాండు పిక్ళం గాంచి పెంచిన యొయారి న్ | , తనుచ్భాయము, సం, వి ఈ పుం: 'తెల్లతుమ్మ చొ వ, 

అల వి, వి, ఆ, వః 

జనుకు. జే. అ. శీ 1. కలుగు “క...థరత క 

(గృవాభయంబు దనుకక యుండన్, * జ్లారం 

న ఆ. రవ వారి. ఊట, ౨, అ ౬6; ర + జ్వాలించు 

“క్ష కొని ద్రచ్చుడు లోవ రుల న లన్ని క్కిమియె 

తోచి చూడ లత్తుకవర్హ ంుబునం బామై వివ 

వవ్నలు దనుక గురువీరుం గఆచి తత్నకు 

' డరిగన్.” భారం అది, అ అ ౨౦0౦ భార 

శాం 9, ఆఅ 3౩౧౮) త భయబడు, “ద్విం ఆను 

టయం ఇట్టతం.డంబుధిం దృచ్చెం దనుకక మందర 

థర మెట్టు మోచె” ద్వి. భాగం ర్యా స్మర] 

(ఆ. ఆ, అఎ అల్ప మగుణాయ గలది 

ర తనుజి సం. వి, అం స్త్ర" చేవామునుండి పుట్టినది 

కూతురు; ఇటే; తమాజ్య తనూభవ మొ . 

కనుజాడు. నం, వి, ఈ పుం. డేవామునుండి పుట్టిన 

వాడు కొడుకు. ఇటే: కనూజుండు, తనూ 
భవుడు "మొ. (కవచము. 

రనుర్ర, ము, నం, వి, ఈ న చేవామును కాసపాడునదీ- 

తనురస్టక్కు.. సం వి, చ్. శ్రీ చిజుశెల్లి శీ, విణ, 
(చ్: పలుచనితోక్క. గలది, | 

తనుష్త త్రము, సం, వి ఈ పుం-సన్నని అవల నలక? 

మ ఇంగుది.శీ 



తను 
టి 

తనుపౌరు. ఆ శ్రీ* (కనుపుశాఆరు.) 1. శృష్తి|తనుమధ్య. సం, వి. అ. 

నొందు. “చ, (వృమదము లుల్లసీల్లం దను పారణ 

నిద్రలు వోయి ,.” వారి. ఫూ, ౮ ఆ. ౧౬౬, 

పి శకుంం 9, ఆ, కల; ఓ. చర్చనగు. “క కని 

యాపద్దాకరమునం దనుపాగెడునీరు ద్రావి.. 
ఉం. హరి, ర, ఆ. కిం. కు, సం ఎప ఆ. ౧౮౮ 

కనుపు, చే, న సః (తనియుధాం సే.) 1. తృష్తినొం 
దించు, “నీ, సక సం 

బుల జగ తీమురుత్సవా స్కంబుం వనిపి* కారీ, ఏ, 

ఆ, ౨౨౬ ఊ రా. ౧, ఆ 3; 2. కాపాడు. 

“ళ్ళ మొనయంగనకా కటకట మొనయం గన 

కాద్రిధరుండె ముదిత నువవన్యా తనువవనావాతి 

కొనక) తనుపవనా మదన నీయుదంచిక 

కదుణన్* వను. 3౨, ఆ. ౧౭౬. వి, కే, సంత ద్ర. 

“అ.. .. అడ్జ,నాతిమిత్రుం డయ్యు నర్గునాహి, 

శకస తము బ్రోవ (బిజి లెల్లం దల్లి 

మణుగు వ పృజలకేనువు గనిరి”” సొంబో. ౧, ఆ. 

౧౦ ల, పు వ ౧.౨౩ ఆ ౧౯౬౬; 2 చిత్ర 

యజ ము, సీ... తనుపు నాలను పికృయక్ఞాఖ్య 

న. అం, భౌ, ద్వి. ౧౭౧; తి ye 
దనము. (చూ. తనుపుసేయు.); క తడి, ‘tg 

జనకునయిన సోదరునై,నను నుతునైన నొెకవరిం 

గనం దరుణులకున్, దను చెక్కును లజ్ఞావద 

మని వారితో ద్రుపదపుత్తి యాం గద "తొలు 

కన్.” సాం ౨, అ ౨౪౬; ర్. ఉపణారము 

“చం కనులగొని సత్యభామ మదిం గంపము నొందక 

నాంటియున్న యాానునిళిత బాణ శు నైటీకి 

ఫోణికమున్ గరపల్లవప్ర, మార్టనమున నొయ్యం 

బాపుచును జామరమారుతసం వ్యయం క్రిచేం దను 
నరించి వల్లభుగతవ్యథుం జే నె ముపహనొర్త 

మూత్రలోన్ హారి, డ్ ళో, ఆ. ౧౬౦. సిరా 

చల్లనిది. “రీ అరుదారుమేలుక ట్లాయితం బై 

చూడ నొప్పారి కనువ సచప్చ్పరములు, త బార, 
ఉద్యో. ౧, ఈ ౯౩. దశ, % ఆ, ఏ౯. 

తనుపునేయు. దే. ఈ క్రి, (కనుపు+ చేయు) చల్లం 
“దనము గల్లించు. “గీ, సతివియోగాన్ని మనములో 

, _ సంళతంబ్యుదగిలికొని కొల చానికిం దనుపుజేయం 

దలంచియో ...* కు. సం 3, అ. ౮౭. 

తనులీజము, సం, వి, అ. ఫుం.- ఛిన్న గింజలు గలది 

ఇద్దరే 

1268 తన్ను 

స్త్రీ, సన్ననినడుము గల' 
యాండుది; ఆండుదిః 

తనుభస్త్రం సం: వి, ల్, 

లి త్తివంటిది = నాసికం 

కనురువాము. సం, వి, అ. న. 1, రోమము, 'వెండ్రుక; 
2. పతీ జెక్క' వణ. (అ. ఆ. అ శరీరమున 
బుట్టినది. ఇక్రే తనూరువాము, 

ea నం, విణ, (ఆఅ ఆ ర్ట. ని విన _నరించునది, 

వే స్తే చేవామునకు గొలిమి 

వ్యా_ప్పముః 

కనువడు. ద్వ అ. క్రి. (తనుఖుశావడుం. చల్లవడు, 
“క్క కనుగొని యించుక సేపునం దనువడు ని 

వలికం బిదప దనునడుటయునన్, బను 

వడియె ,.. స్ట. శాం. ఇ, ఆ, ౧౩౫. 

తనువు, సం వి, ఊ స్త్ర. క్వక్కు చర ము. డొ ఊం 

వే; స్, న జీవము. విణ, (ఊటి ఉాన్వీ, ఉం) 
i, ర 2, 8. చిన్నది. 

కనువొందు. దే. అ. (క్రి: (తనుపు4పొందు.) తెలి 
వందు, తేజు. “క. wee లుం న్యం 

గనుదమ్లులు విచ్చి చూచి, స చంద్ర. ళో 

ఆ, క 

తనూకరించే. సం. స. క్రి చిన్న దిగాం జేయు. “కం 

తనువ్రం దనూకరించుచుు వానుముంతుండు సురస 

యముదరమందుం బోనరించి వెడలి 

వ dO” చం. ర ల, ఆ, ౧౩. 

తనూనపము. సం, వి అ న చిక్కినవానికిం బుప్తీ 

నిచ్చునది = నెయ్యి. 

తనూనపాళ్య. సర వి ద్. ల్, పుం, = (తనూనవశా 

అద్ = చెయ్యి _శ్రావునది తనూగానపాత్ 

తనువును నిల్చువదిఎాకే. అన్ని 2, చి 
మూలము, . 

కన్ను. దే స క్రి. ఓ ఈాంచు. “సీ పీండెపో 
బండిత్లోొ ల్వేలుపు నుంకించి పిండిగాం దన్నినదండి 

బోదు.” నీలా, ౨, అ, %9. సాం, నీ, మానం 

౩౮; 2, గంటు, “సీ కర్షడోలామౌా_క్రికచ్భాయ 
లెనంచ్రాకు నురుహోరరుచులం (ద స్తరికిం దన్న 
అము, ౨ ఆ. ౭౫; ర తాంకు, “చం. మెలకలు 
మిన్ను దన్ను తెలి మేడలం గీ గడలు సల్పుచుండి..” 

రామా. ౧) ఆ ద 4, ఆక్రమించు. 

“మ, మిన్ దన్ని -పేథునసీలాంగుండు గాంచె 

ద్ర వేళ 03 

Ce 

_" బాదసలిలౌభుంబుల్ "మపక్సృృష్ణమున్*. అముం 



తన్ను 1959 

ళ్, క ౧0౫. వ్, శాంవు. సంది ంటితన్నున Ci 

గొన గుడిపి యుడిపీ* దశ. ౯ అ 3. 

కన్నుగోల. జే వి (తన్నుషగాకోలం) 

బోటు, (శ. ర ర 

కన్నుకొను. బే. అ, క్రి. 1. కాళ్లు కొట్టుకొను. ' 
ఆకండు గూలి క మ ఇచ్చిన” స రా. 

అ లా టు కానా ల 

వహ్నృము, 

# 

తప 

సామంతున కిడినచలువ చప్పరములు తన 

మేదిని గుంవటిలోం చామరలుం బోలె నట్టితలి 

నొప్పాశన్.* ఆము, ౨: ఆ. ౬౯; ర (మనో 

జ్జెము “శా. కన్నించున్ .. .తన్పాచక్కందనంబు 
కక బడ న [శో కా ర్ం 

C3] స్ ఎల 

యము ప విణ. (అ ఈ. అ 1. కత్స రావ యు. ౯౯౧; 8. గజగజ కొట్టుకొను; 'బాధవడు. ల 
గ్ మ్యక్రపురీషసుస్తకగా గ్ర డై యుంట మనది, చ. దానికో లయ మైనది. 

కశ్నుం దా నెజటుగక తన్నునొ వుట” 

౧; ఈ ౧౧౧. న, .క, అకసీ కము”; a 

కాళ్లతో. వట్టుకొను “చ, ఊలుకకయుండం ' 

నొండవడ నొండొక కొండనం గో జెవానమున్) 

బులుగులజేడు దశ్నుకొని పోచ పెజుం గటు. 

లాడి చూపె: ,*"రొమా, 

కన్నుబల్ల. "చే వి (కన్ను +బల్లఎ ద్వారముయొక్క- | 

అరిగాళ్ల మాద వేసె నెడుబల్ల. (శం రల | 

గృాపలయు ననగ. 

క అఆ, అ౧F, స 

నిసకు=కేనిపినవు, 
భా 

వి. అ. న. శబ్దస్పర్శకూ పరనగంధము 

జ క్ కన్ని డిజంగ నింక 

నం. ది, 

క 
సజ, mor ఆ చింది, 

ఈ. స్త 1. చలుచనిజేవాము గలస్త్రీ; స్తీః గి 
సాలవర్షి ఈం 

“రీ సంగరంబునం దన్న్విసని ఛాంతిం 

బొందిసచి త్తంబుతో , , భార, ద్రో. ఆ, 3౨౨. 
కన్ను బిల్ల * "జీ. వి. (తన్ను 4-దిల్ల) బాల, క్రీడా నే శర్వ = కనివు (నిండు; ఒవనది “డా, ..దత్స 

పము. .దీనిరూ పొంకరములకనుబిల్ల, త వాటికా, ఛానువిలాసదీర్తి కలం దన్వుగర బూచిన 
షు. 'వన్నాలకుక్చులు తక్మ్షబిల్ల ను, +౪ కాళ, | వాల్లకంబులన్.” భీము ఏ అ రర. 

- aro వల్. స , సం, కృత్ర. క. తవించుచున్న; 2. తవింవం 
కన్నులాడు. జే, ఆఅ, [క్రి (తన్నులు అడు) పర్య జ్ఞ యుచున్నో - 

డల. 
'సె,౪లో స్పరము తన్ను కొను 

లాడ నీడుచు ద్ర ఉది&ం న 

తన్నువడు* ద్వ. ఆ. శ్ర (తన్నుశాపడు అక్ర, మిహ వమ 

బడు; తాంపున కృ, “నీ కరుణి లజ్జాభెరంబుచే c| 
దన్నువడియు.” నైవ, ౭. ఆ ౧౭౦. | 

కన్ను=కనుపు. ఓ, (శృ_పివణచు “*చ...ళక్షి ఇ 

పుడు రంల క త్తములం బూజలం దన్పుదు నల్ల 

నోడుదిన్.' భార, ఆది. ౧, ఆ. ౧౨౯; ౧, ల. 

"౯౦; 2. (ర&ీంచు “కీ భనం జ చ్చాదరలు. 

ముఖ్య. మైనయట్టిది తన్ను నదియ శేని... 
క్రఖొంక్కుఆ ౧౬౬ వి; కేం (కృ క్తి) “చ| 

విదువనికౌయిలింత పురి విచ్చని మచ్చిక కన్సు 
- లేనిసందడి,,౪* కువలు గ ఆ 36; 

“డిప్రంజులం దన్న 

ఓ. 

| కలి, స్క టై 

కవ, చే. వి, 'జెక్క_లుమొ. కొట్టుకొనుటయం దగు 

నను కరణము. “నీ కోడి కపకవ జెక్క_లు గొట్టి 

కొనుచు” కలె, ర్యా సము అర, 

ఈ, క్షే ఒకానొొకనద్వి 0, స్తీ, 
సూగ్యపుత్తి తిం 

క్రవనముం సం, వి, అ. పుం. 1. వేసయ 8 నల్ల జీడిశో; 

లె. జొలేడు?; ఢీ. నరకవిశేవము; ల్. సూర్య'కాంత్ర 

మణి, న షే. తావమ్యు 2 బాధ; 8 శృంగార 

వేష్టావశేషము. విజ (అ, ఆ అ) l. 5 "చు 

నది; 2. కాల్బునది; 8. చాధించునది; కీ, యౌ 

శించునవిః 

నవనార్మ జుందడుం, సం. వి, అ. వ నూర్యేపుత్తి తుండు. 

1. డు? 2 కర్ణుడు; లీ a) త్యము) “జా, .,సలిలంబు దప్పీవోర ద్రాగిన | న్ను గ్రీ వుండు. _ 

వారి కింపగునె కన్ఫును దియ్యందనంబు వాసనా, | కేషని. సం వి ఈ. స్తీ" న నే రి కపతీ 
నది, 3, చేండిమి, క్ యోగము గళ్లెనేని వివాగోత్తమ న్నిర్హల వారి, 

ఫూరముల్ . 3౨ నమ లి ఈ ౮౧. విణ 1. | కపనీయకము. స నం, ఏపి, ఈ ను 1, బంగారము, ద్ధి" 

వ వక్ (కృక్తికరము) “క్ష శ్రామగ్రామంబున. నొక్ష! ఉామై తరం 



తప 

కవనీయము, "నం.=తవనీయకము. విణ. (అ,ఆ.అఎ) 1. 

కా౭చందగినది; 2. కాల్పందగినది; 8, బాధింద 

దగినది; & ఆచరింపందగినది. (శ్రవస్సు.) 
తవను(డు, సం, వి, ఆ పుం 1. సూర్యుండు; ద, చం 

ద్రుడు; త్రి, ఆన్ని; డ్, అగస్త్యుడు. 

= సం. వి ఈ పు నీ చీ మ్మబుతువు, న్, న = 

తపస్సు, 

రవశ్చరణ. నం, ఏ ఆఅ. న శపోనుస్థానము, తవస్స్ఫు 

చేయట, “అ, ధరణిం బ,జం గరంబు దయతోడ 
వర్ణ ధ,రాభిరతం శ్లేసీ తొదల దరికి, చేలి రాజ్య 

విధవ మిది యేల యని తవశ్చరణ నునికి సళ్ల 

చనియ ననఘు” భార. ఆది. 3, ఆ. ౨౨. 

క్రవశ్చరణము, సం=క es 

తపశ్చర్శ్భ. సం. వి, ఆ, రేవ పళ్చరణ, 

కవసి, వె, వి. (నం. కపస్విఎ 1 బుషి; 2. అగినె 

ఇెట్టు. న న రగ దవసీని గంగి 

లించె వనితా యిచె రంఛ దలంచ రంధ చా, నవరి 

మిశానురాగసుమనోలనమై చిగురాకుంజేతులన్, 

దవనని గెంగిలించు టుచితంబెకదా యన నవ్వె 

రంభయున్*” స్వా, 3, అ. ౭౭. (పెశండిటి! 

నుదాహరణముం); తే, వనళ్ళిగ్రువుం ఆడవిమునగ & 

ఆం. సదా. నానా ౯. 

తవసీకన్నాప. ద్వ ఏ (తపిసిశాకన్ను పావు అత్రి 

చేత జుందు-చం ద్రుడుః ఆం, సం, దేవ, fe 

ఇహ కపసికన్నుంచాప. ప్ర వబంధ, ౧౬౨. 

శవను, 'సం.=తపన్సు. 

కచను(డు, సం, పి, అ, పు. చంద్రుడు. 

త్రవస్య. సం,జర పశ్చర్య, 

తపస్యము, సం, వి. ఆ, పుం-కపోనుకూలమైనది.ఫాల్టున 

మాసము. న, 1. తవళ్చర్య, 2. మొల్ల పువ్వు. 

శపన్యుండు- నం. ఏ. ఈ పుం. ఆర్జును(డు. 

కవసిష్ట సం, విం జ్. పుం* ఓ. ముని; 2. నారదుడు; 

3. ఒకజాతి కానుగునేః శీ. శిళిరబుతువు; ల్ మక్స్య 

"భేదము. విణ, (న్* నీ. న్ఎ ఓ. తవన్సుచేయు 

వాండు, ర rE దీనుండు. 

1290 త bes 

దృతనియమోపౌసనాదికము; ఏ. మనసును నింది 

యములను నేకాగ్రముగా నుంచుట; శీ. వర్ణా 

శ్రోమువిహిత  మైనధర్మిము; 5. తపోలోకము ; 

6. వేడిమి. పుం. kL మాఘమాసము; 8, నీవ 

ము; శి. శిళిరబుకువు; 4. అగ్ని. 

నసారము. బే. వి, ఒకరకమగుకుళ్లాయ. “గీ, అలతి 

రుదురాక గమ్రికుట్టులందు తయ వెలిద-పారంబు 

మించ దువ వస్ట్లువ గప్పి.” ఆము. కి, ఆ, 

౫౮. ఆం. భె. ౨; య యం 

క-పారు = తపారముం (శ. ర 

తపించు. సం. అ. క్రి. 1. తావమునొెందు. “మ. 

అతిలోకం బగుళాల్మి తోం దవము లి ట్లారాక్ష 

నుల్ +. ముల్లోకములున్ దపింపం 

ని భాహోధీశుం డుచ్భా)౦కుండై . ఊఊ, రాగ, 

నల్పంయగా 

ఆ 3౭౬; ఓ, తపస్సుచేయు. (శ. రు); 3, 

(ప్కకాకించు. “వీ దహానుండు "వేండిమిదళము 

చూవయగ. లేండు పద్మ బంధుఃడు  తపింపంగ 

వెఆచు.” భె ర యు దా స, కి, 

తావమునొందించు** ఊఉ, అవివదహ్న కీలలు సురా 
వళి నంటి తపించునస్ట్ర =“ దశ్క ౨ ఈ ౨౦౭ 

తపీయించే. సం. అ, శీ - 1. శాపనునొందు. “సీ, 

తపియింపంబోయి తాం దవియింతె శుచి,” 

దశా. ళల అఆ. ౨౨౫. ఊ రా, ౧ అ, ౨౯6; 

2. తవస్సుచేయు, (శ ర సః ఈ" తాపము 
నొండించు. దళా, ర, అ. ౨౨౫. 

తవి స్థుండు. సం. విణ. (అ. ఆ అ) 1, మిక్కిలి 

వాతము నొందించువాండు; ల. మిక్కిలి క్ 

"చేయువాండు. 

తపుండు, సం. వి, ఆ. పుం, సూర్యుడు, శ 

తపున్సు. సం. వి, స్, పుం, 1. సూర్యుండు; డి ఆన్ని. 

తెల. బే. వి. (క. తవలె. తేలి త. కవిలె 

వంఆగిన్నె* “కీ జ్య శు వండం బా.టైన 

త వెల యుంచినచిన్ని యసిమిదోస్సీను వెలయ.. 
హాంస, ఇ, అ. ౧౫౭. 

రపన్వీని. సం, వి, ఈ. సీ, 3, శాపనురాల్యు కి తేల = కచెల (వా) 

దీనురాలు?' తీ. జటామాంసిళీ. కటుకరోహిణిశో, | కపోధను(డు. సం, వి అ. పుం. ముని. విణ, (అ. ఆ, 
.శవన్విపశ్త తము. నం. వ. అ, పుం దమనముశౌ. 

తపసు 

అ) తవస్పే as గలవాడు. 

నం; వి: స్. న. 1. శరీర్షశ్ళమ కలిగించు త్రప్త, సం, విణ (బు, స్తీ బు 1. తవింపంకేయు 

కృచ్ణ్ణచాంద్రాయణాది వ్రతము, ఉపవాసము; 2,- . వాండు, డి ప్రకాళించువాండు, 



గే 
శశీ 
les 

త్రష్తము. సం. విణ, (అ, ఈ అ) 1, కాల్పంబడినది; 
వాటి 

డై. కరంగింవంబడినది; ల. కపింపంజేయంబడినది. 

1291 భప్పు 

% 

బాప్రుచుం కప్పగించి వదిలంబుగ. ౪” 

నం. ఆ అదర. చెన్న. గ్ వా ౧౫౧. 

చెన్న. 

తప్ప. చే. వి. గింజేలేనిధాన్యము, “క తుచ్చ | తప్పించి=తప్ప. జే, అవ్య. (తప్పించు ధా వినా 

ఛాన్యాఖిధ తోంచుం దాలు కణిక పొల్లకట్టు 

తబక పొల్లు ఫౌల్ల. గీ. తప్ప తంకర తూరు 

నా...” ఆం థొ ద్వి” ౨౨౯ విణ. 

బీజములేనిది. (కాయ మొ) ఉర్హా. తఈసకాయం పయత 

కము,కాక. “గీ. నిద, మేల్ శాంచి., తగదు 

వీక్షీంప నరునకు దల్లి వదిన్సెనత్తగారిని దక్సించి 
యన్యవిధవం” కానీ టు ఆ. ౮౩. కాశీ స 

ఆ. ౨౩౨. 

అవ్య. దు. వి నార్థకము) కాక. (కప్పు ధాతువు తప్పించే. చే. స శీ (కవ్వథా) 1. పోగొట్టు 

యొక్క_తుమున్నాద్యర్థకగావము, కశష సన! 

తచ్చ నికకవరం బెజుయగ. , 

౯౦. డే. ౭, ఆ, ౬౮ 

తవ్వంజూదే. దే. స (క్రి, (కప్పన్ + మాచుుఅశాద | 
రించుః “క. భూరిగుణు నిట్టికలని,స్తారగ 'చదారకు | 
నుదారధర్శ ప్రీయనిపహ్మా_రణమ _తప్పంజూాడంగ, | 
సారమతీ చనుణె నాంటిసత్యము గలుగన్.” భార్, 
ఆది. ర, ఆ, ౯౨. కు. నం, రాఆ ౬. 

తప్పక. చే, ఆ వ్య. (శవ్వుధాకువుయొక్క_వ్యతిశే 

కకార్గకరూపము ) 1. చలింపక, తదేకదృష్టితో. 
“ఊ' జెప్పలువాల్ప కచ్వుడమిబేనిమనోవార 

మూర్తి నిచ్చలంం, దప్పక చూచి చూచి,” 

చైవ. ౧) ఆ ౬% వి, పు, అ ఆ. అరాకి ; 

9. విడువక. “ఊ ఎవ్వడు భక్షభావమున నిం 
వలరక ద్విజరాజుపొదముల్,దప్పక నేన సేయు 

నుక్చతంబునం గాంచె,” వభా ౨, ఆ. ౭3. 

దశా. ౧, అ. రాకీ; శి. శ్రద్దతో. “క తప్పక 
యాలింపుము స్కీవిష్పట్టునం గనుక లేక యొలమి 

దలిర్బన్.” నీలా. ౨ ఆ. ౫౨. 

తప్పకుండ బే. అవ్య. ద్ర (తప్పకశాఊండన్ ఎ 

l. మానక్కవిడువక “గీ ఉత్సవం బుత్సవము 

తవ్చకుండ నురలువళ్తు రౌత్సుక్యమున దతువాట 

మునకు.” భీమ. 3, ఆ ౯౦; 2. సరిగా. “గీ. 

, తప్పకుండ మాయిద్ద అ తారతమ్య, మెంఠసారును 

ఉలియంగ సంతవారులో కాకీ. ౧, ఆ. ౧౦౪౯. 

“వారి. ఊ ౭, ఈ ౧౧౪. 

తవ్పరము. బే. వి. ఒకవిధమగు కుళ్లాయం “ద్వి. పట్టు 

కుష్పసమును  బట్టుతప్పరము...” పండితా, 
మహిమ, ౨౭౯. 

కప్పరిందు. దే. సు (క్కి. తప్పించుకొను. “ఉం, 

జంప లేక యెదురేంగి-శరీఠకము లంటనీక కాల్, 

HJ-—7 

భాగ రా నం. 

“క, ,5%్క చొ వృవివేకలయది యిది, దప్పీం 

చుకు సజ్జతియు నుదాశ్తయశంబున్.”. భార 
శ్రీవ. ౧ ఆ. ౧౯౦. పాండు. ఓ ఆ ళం; 

ర కడపు, “గీ. శేపు చుక్కలం జాచుచు మాపు 

తిమిర వెరిం జూచుచు సంధ్య వార్వంగవలయు, 

నట్టి వేళలు తప్పించి యాచరకెంచ్చు నిళ్యసంన్యా 

విధానముల్ నిమ్ఫృలములు. "వి. పు ఈ, ఆ. ౧౨9; 

రి. ఇడుచు, “సీ. తండ్తికి మృకతిథిం దప్పించు 
నత: డెట్టు వణ్ణవతలిశ్రాద్ధసరణి కోపు” రామలిం, 

శ ౫౭; 4. దొరకకుండంజేయు; దూరమొనర్నుం 

“క్ష, ఇప్పింతు రాత్మవశులకుం దప్పీంతురు వరుల 

కార్చి తస్పింతురు ర్కాజివ్పగిది వాండె యని వే, 

ఇెప్పినపెజవారు నమ్మి చేరక యుండన్-”” ఆము. 

ర్కో ఆ, ౨౨౨౯ 

తప్పిదము. ద్య. వి. (కప్పు+ఇకము) 1. దోవమ్ము 

“దరి తనయుడు బేసీనతప్పిదమునకుం గనలుచు 

బంధువర్షముదెనం జూచి” ద్వి. శ. సా, ౧, ఈ 

౪౩, వు 2. పొరపాటు, “టా వీమిర కర్ల భీము 
నటు లేటికిం దిజ్టి తతండు దోల స్కిగోమియు లేక 
పాలు నెడ "నెవ్వరు దిట్టిరి నిన్ను గెలసనంగ్రామ 

ములోన6 దప్పిదము గల్లినయంతన యింతగర్వ 

మేలా, ,.”” ఫొరం రో ర్క ఆ ౨౮౮౪ 

కక్పిదారి. చే. అవ్య. (తప్పిశాతారి 1. నణీతక్ని. 
“ద, ,.ఒకచాలశుకంబు రకంబుం జాచి వ్యా 

బలిమి నదల్ను చున్ వీరులబంతి “సెలంతుక దాని 

చేసి న్యుత్తలమునం దప్పిదారి యది తాయ 
నృపాలునిపెళ్నురంబునన్. జ! కః శకుం. మ ఈ 

ఏ 30 2. పొరబడి, “గీ, ఈవరమగోష్య మోపుత్రి 

యోపురంధి; తక్పిదారియు నెణీయిందర దగవ్చ 
గాదు” పాండు ౧౩ ఈ ౨౨౦౧. డా, రా, ౧, 

ఆ. ౧౭౪౯; లి. చెదరిపడి “గీ,...కడుపు వికి 
“యంగ దిని వండుం గుతుము లెల్ల వారికొంన 

@ 



తప్పు 1299, తప 

లలో6 దప్పీదారి యున్న, 'వెల్లం దిను మని తన మ వానికిన్* భార. కర్ణ = 3 ఆ. 32, 

కేజి కచ్చు సెలవు స్ట శుక్ల. ౨, ఆ. ౨౫౮); జ రి ఫూ, ౬, అం ౧5; ll. కల్లయగు, sn 

తలవనితలంపుగా, చైవవశమున. “ఉఊ...తక్కి_న Band eee నీ శెట్టు గలి నున్నరూపు 
యోజ లావిమలతామరసాథ్నీకిం గల్ల చేర్పుశే మ తప్పం జెప్పి లేని భూపాలుసన్ని ధిం జెట్టి 

యక్క-ట త్పిదారి యటులై నను నావ్భాద ంబు తెలిపి దండింపింతు *' కాశీ. ర, ఆ, పళ. 

యాంబుజాత మా,దిక్కునం జిక్కునే...”' సాం కవిరా. 3, అ. ౧౯౦; 12. తక్కు. “మ. బలిమి 

౨ ఆ ౧౯. ఆము, ౨, ఆ. ౨౭. జేకానరాదు సామమునం దవ్పన్,..” జై. ౭, 
al 

రప్వు. జీ, అ, క్రి 1. పొరవడు ఒర మజఆచి అ. ౬౮ స. క్రి 1. అతి క్కమించుు, దాంయటు, 

త్రస్పియు నన్యమహిమ నా! జూడ ప్సన్యుని. “సీ, ,ధర్షువు నుచిళతంబుం దప్పనివారల సదమలా 

సొబగు జేడ్క_. హమ ల, ఆ ౧౨౯. భారం, వూరుల. .*” భార అది, ౨, ఆ, గర, భార, 

కర్ణ. ౩, ఆ 3; 2. హానిచేయు “క చాణాం' ఉద్యో, 3, ఆ 3౬౬; 8. తొలయించుకొన్స, 
తకం డకూరుని, 'పొాణారంబులకు6 దప్ప నని శపథం | “క తనతప్వుం దప్పం జి ఒకతిని వని తా యేశ్రీవ 

బత్నీణగత నిచ్చి పిలువంగు వోణీనురవరులం, త్రొక్కవలయుం జెపుమూ” శుక, ౨, తర. న 
చగినచుట్రలం బనివెన్.*” వి, పు, జ) ఆ. 3౨౩. ట్ర విడుచు. “చ. ..వ యెడల న వత్నితోం జెలిమి 

వరాహ. 3, ఆ. ౯% 8. నిరపయోగమగు. * యించుక తప్పకు మమ,..” సా, 9, ఈ ౯౬ 
“క ఆగునది యట్టిద దైవము దగ నిచ్చిన భార. ఉద్యో. 3, ఆ. ఎగా; క. ము, 

యవ్వరంబు దప్వునె మనకున్. * భార. విరా, ౧,| “క*-*వెసినమేలుం, దప్పితివో...” భాగ, ౧, 
ఆ, ఒరి; & చెడు. “కం..గోరంతాలస్యమ్మనం | స్యాం? 3౫0% ర్. కోలంపోవు; (ఈయర్థమునం 
గొం;డంక వ్ర యోజనము దప్పు ననగా వినమే.”| 'బెక్కుచోట్ల నిది కొన్ని నామవాచకములతోం 
కళా. ౨ ఈ ౧౭౦ వాంన స్ప ఈ ౭0; ఈ గూడి శబ్బపల్లవ మగును. ఊదా: మతిక్రప్పు, 
మరణించు. “చ,,.పొండురొజు దృక్పినపిదవం | _'సరువముతక్వు. మొ) వి (సం, దమః.) కే, 
దచాత్తజులం "పెల్క్కుఆి,.. భాగ. 3, సం: దోషము. “గీ, భూభుజులకప్పె యది వార 

౧౧. జై. లా ఆ ౯౮ రి, కడచు దాయు,| బొందియున్న, ధరణిసాన్రూజ్యభూతంబు కప్పు 
“ఆ. కగదు మిగుల నిచట దడయంగ సంశేతి| గాక కాశీ, ర, ఆ. ౨౦౨. భార, విరా, ౫ 
తం బగుసమయంబు దక్పకుండ్క నేం దిరిగి యరి| ఈ ౨౭౫, 2. న్యూనత “సీ, తలవాంకిటను రాణి 
77ద,..” రాఘవ. ౪, ఆ, ౧౯; 7. తప్పుచేయు నిలిని సమ్మతి జెంచెం దనరాయసమునకుం దస్వు 

అవచరించు “క. వీమిటం దక్చితిమొకొ న్యా గాదె ఇందు, ౧, ఈ ఈ౫ క, బొంకు. “ద్వి 
సాషమికీ విశ్వేశ్వరునకు. ,.” కాకీ గ్య ఆఈ౧౬ం౦. తప్పాడవాడినం దష్సను నాకుం దష్పకవరములు 
భార. ఉద్యో. 5, ఆ, ఏ జర; 8. తోలణు. je నిచ్చి కేని,..” రం రా. అధో. రాల పు 

Ta తమకమదుష్కృతంబు నుక్చతంబును నావద క్కీ నివృలత్వము. “న్ ఇన జెలిపితి" నీమనసయ్య 

యక్ శుభయబులై, తముం దణీయెనం బొందు! ఫోంకుథాత ద్రాసీనచ్రాతకుం డప్పు గలదె "సా, 
నది దప్పునె,.,”' నిర్వ- ౭, ఆ. ౧౫% భా. రా ఈ లోక కుచేల. ౧, ఆ. ౯౪. విణ. దోవ 

యు. ౧౪౦౨; 9. శెదరు. “టాం చెప్పెడి చేమి యః క్తముం “సి. నరవర్షములతవ్వూసరణం లుడిపిో 

చాలికల చి క్రము లంబుకరంగలోలముల్, తచ్వనా ఆము, ర, ఈ ౨౭౦. శుక. 9, ఆ ౧౦౯ 

కాశునో కునుమధన్వునియేటులు చై వికంబు ' కప్వుకొను, దే, అ. క్రి. (తప్వుశకొను. స్వార్థమకన) 
గాన్.” నై. ౨. ఆ ౬౭. “నీ భయ మింత లేక తొలంస. “చ. అదె యిదె యంచు దవ్వకొను 

తప్పనిచూపుచేం జూచుం జూచి చూడనియట్టి| నుంచుం దగున్ బళి యంచు... కళా. లా 
చూడ్కిాం జూచు” కవి, రా, ౨, ఆ ౧ఏ;10 ఆ, ౧౦౦. 

వ్రశిహూలమగు. “ఛచ,,,ఎంతయు ీతిం బొంది | తప్పుకోలు. బే. వి. (కప్పుకొను భా.) తవ్వుచేయుట. 
ఛ్యాభారియు నరుండుం గర్జువడి కంత విథాళ్ళండు |, “పీ "చేయవు లడిగి తెచ్ళెదనంచుం జని కాంచు? 



త 1201 త్ర 

గోడెమిండని తవ్వుకోలుమ్రైక్కుల. శుక, =, | కెప్పీల = కపెల (క. తప్పలె-చాడుకలో దీర్ధాంత 
ఆ. 3౩3౬౮ 

శవ్వచేయు. ద్వ 

దలచు. “చ... నేను గొని తెచ్చినమాక్తన తప్పు 

చేసి య, ;య్యనిమిషభ ర్త మిము 

నటే,.. వి పు. ౬. ఆ, పస 

తవ్వుడు. వై, వి. (తప్పు 

2. సరికవ్వు, (శ. ర 

తవ్వు తెరువు. జే. ఏ. (కప్పు తెరువ్ర) అవమా, 

+ = చెంచువంచ నావరుం డై) 
అ సు 6 

రము, పెడ్యతోవ. వ . 

న, (కప్పు చేయు? తప్పుగా! తబకం చే 

నిట కంపె |' 

తఫావతు. హిం. వి 

థా 1, తప్పుట (శ ర; కబము. వె. వి 

ముగా నున్నది) 

వి. కప్ప, గింజలేనికాయ. “పీ తుచ 
థాన్యాఫీధ తోచు. చాలు కఅక పాల్లకట్లు 

తబక పొల్లు పా టో 

8. లోవ 
వైవి ( నం. 

తపక శవమ్-) కష, “దీ గాలి యోగిరము 

గాలోను సీటిలోనం దబము లానక్పృడునిరా బారిన 

ములు.” య. ౨ ఆఅ. 69, 

jag 

అధ వో కర 

. దేవమ్ము 

క GL 

DD 

బొక్క-నం బెత్వకొని తవ్వ తెరువుశుం గాం దన శబిసి, వై. వి. (నం, శవసేష్ణి 1 ముని. “చ. శబిసీవి 

పల్లెకుం బోయి,..” కాకీ, ౫ ఆ. ౬ళ. ఇటే 

కప్పు త్రోవ, అం, భా, తృ, 33. ణు 
కవ్వుదల. శ ఏ. (తవ్వు థాం తహ్వట. (శ. ర్ఫ | 

కవ్వుదారి. జే. ఏ. (తవ్వుళదారి) కప్పు త్రోవి, 
ఆపథము. (శ. ర 

ర 

గానం జూవుననుం దప్పితి నీ కిడి వేంటవంత్రమా, 

యబలుండవు.,.” హర ౭, ఆ. ౦%. తపతీ, 

ర, ఆరక; 2. సన్నా ర్థసీ, (క్రీ . .కనుపట్టు 

సన్నాస్థిసీ కావినోంచి. గీ చారి బోడ కదిసి 

నాగ.” ఆం, ఫాం ద్వి ౧౭౬ 

తవ్వనీళ్లు డే వి బు (కప్పు +నీట్ల్ర కల్లు, మద్యము. | .తబిసి సికనము. వై, వి. (కనిసి తనము బుషి కము* 

సి బంక గాల్సీన వానివింక -మెంతు నడక 

-పెచ్చుమందులకొండం ఇచ్చుటరు ఇ గ్! 

“ఆ. గర్వనేఖ మిగులం గానంగనయ్యిడు, స్మ 

కంబు నీదుకబిసికనము*” హర ౭, ఆ, ౬౨ 

యనుచు మది తప్ప దవ్వునీ లని, వట్టి పశ్లెలు తబినీలు, ఊఉ వి, (ఉర్దూ. కఫ్సీలు.) వివర 
డేలు నచాష్టరజరక.” నుక 3, ఆ, జే 

మ డే స క్కి. (తప్వులవట్టు) 1. -| 
న్యూనవఆచు “వ, ముచుత చెడిగి పొదువుజల 

మాలి కాక్ళతిం బృశ్చతిమై యొక్సి వివ్వనీలంపు 

లప్పల చెప్పీ తవ్వులువట్టు నెజికచ్వుంగొవ్వు , ++ 

చంద్రా. ఈ, ఈ ౧౮౯. 

తవ్వువట్టు = తప్వులువట్టు, “గ్, 

తవ్వువడు. ద్వ. అ. (క్రి. (తవ్వుశాపడు) శవ్వుచేయు. 
“ఆ. మామ, శ్రర జెవ్బ మాను సరోజాతీ, | 
దశుజతనయం౭ బొంది తవ్వువడితింగామి నయిన 

నన్నుం గరుణింపు ౨” భాగ. ౯ స్యాం 3. 

తప్వుసేయం = తప్వుచవేయు, స్వాం ౨౨9 అం ౭౨. 

తప్పెట, యు. దే. వి. అడవియులపుృవనకుళుక్సము శో. 
“గ్;.. తప్పెట కారుకొల్లి, మాడి యనంగ వనకు 
ట్. మగు మహేశ” అం. భా. ద్వి. ౫౮ 

వ - వి (సం. శమటకి చర్మ వాద్యవిశేషము. 
వు కవడె యన నురున యనలోం గరిది యనం 

దెప్పెట యనంగ వాద్య భేదములు వెలంగుల అం, 

భా, చః ౧90౮ యం ళో ఉం, ౧౫౮ 

కబుకు. బే, విం కమల పాకులప శ్రేము; య సం 

వరంగుచుండుం  చారబ వాలప్మాత్ర౦బు తబుకం 

బనంగను గంపె యం చనలును...” అం. భా. 

దిట్ట. ౧౬౬. “ద్వి. కలం బాలు బంగరు తబుకుల 
సు 4 

నునిచి, ..”* 

సా, అర్క పు 

రం కలయే బాలం జజ, పు, ద్టి* న్య 

శననడలు నము కేలా, హిం, విః Me నా (శరం). 
కొమ్మల దప్వువట్ట” ఉం రా- ౧) ఆ. వక | శబ్చిబ్బు. డే, a తబ్బిబ్బు) 1. తడయాటు, 

స స మాటలకబ్బిబ్బునం బుట్టు 

పొలయలుకలం దలలు వంచి,,. స్వా 3, 

ఆ, ౨౮ దళొ, రాల 33; 2, వంచన, 

మాయ. “క అబ్బెబ్బులి గన వచ్చెం, దబ్బిబ్బు 

లింకేమి. సేయుదాన ననుచు నృబ్బిబ్బోకవతి 

మనంబున, నబ్బురమును భయము ద్ఫొక్కు. 

లాడయగ నుంజెన్” శుక. ౨, ఆ. ౨3; ల 

వ్యత్య స్తవచనము. కన విటునికబ్చిబ్బులకుం భేరీ 

వెలమిటార్విననవు ేలినడాలు, ., కలిగి వాదంత్తి 

ఫౌడమె నాజలధియందుో దశా. .8 ఈ ఫ్రైతిర 4 

విణ, 1. కడంబాటు గలది. “సీ ఒకృక్రాంచ 
మును గొట్టి యుబ్బి కట్చి బై నమ్మాతాళురుని 



తేముం 

పారునంబు భునమె.” రంగా. ౧, ఆ. ౧౦౧; 

2 అసత్యము. “వ ..అవ్యో యవ్వ కడుపు 

కూటికి దబ్బరాడితి నని తలంచి యుండావే ఆది 

కల్ల గాదు కైలాట గాదు శ్రరకటబరకట గాదు 

తబ్బిబ్బు గాదు...” వేం మా, ౫ ఆ, 36౮ 

3. వ్యక్య_స్తము. “సీ. చనం జెత్తులిడక మజ్జన 
ముఖ్య విధులకు జనినం దబ్బిబ్బుగాం జలుపుం 

గయల స్ట్ వృభొ ౨ ఆ. ౧౦౮ కళా, రా 

ఆ. ౪౦; ఓ. కలకనొందడినది. “కం గబ్బున 

ఇచెదిరించిన నొక, దెబ్బ నొనుచు *+.,, సెదురం 

ద్రిజబగముల నొరుల్ , తబ్బిబ్బుగ జంగములకుం 

బబ్బంబులం'వెట్టు ముష్టిపరిఘుట్టనలన్ .*” శివరా. ఈ, 

ఆ. ౮౧. 

కమంగము. నం, వి. అ, పుం. తమగముమంభె, (శ.ర 

కమకవడుం ద్వ. అ. | క్రి. (త్రనుకముపడు.) 1. త్వర 

వడు. “గీ వారయా త్రి కవిటులకుC గౌర వేంద్రుః 

నూడినఫుంగొమృలకుం బొందు లొకటం జేయ 

దమకవడుకంతునకు , + + సాంబో. ౫ ఆ ౨౯౨. 

భె. రాయు. ౧౬౮౪; 9 తవాకవావడు: 
ఆనీ పొడవైన తెలిమేని ఫూంశచావులం చావు 

దరలి ఫాలాతంబు దమకవడంగ.ి ఉద్భ,. 3, ఆ, 

౭౫ మన, ౬ ఆ. రర. 

కమకము, ఉభ. డే. ఏ. 1. తొందర, త్వర. కన 

పురువషసీింహు(డు మదం, బిక్క యంంధిష్టరుం 

బొదివెడు, "నెక్కుడుతమకమునం గదినె జేడ్తెర 
మెజయన్. భార. దో ౧, ఈ అ౦౯. ఊ హరి, 

క ఆ ౨౫౩; 2 మోవాము. “గీ, వేడ్క. 

సేయుదురయ్య వివేకు 'లెవ్వి;ధమున నాబుద్ది విన 

వయ్య తమక ముడిగి” భారం విరా, ౨ ఆ. ౭౩; 

3. శవాశన్యావేడుక, “క. తొలంప్రాయపుమగ 

కొదవుల, తలపుల దనుకములు మిగుల: దను 

చెదురుకొనన్,” కళొ. ౧, ఆ. ౨౮ా పారి. 3, 
ఈ ౧౦౪; _4& బాలీ కోరిక “గీ బాొళియును 

నోట వెలిమంటవంబుం వోంచుం దమక మనం 

నను” అం, భా, తృ. సి ర్, కోటవెలిమంట 

పము, అం. భళ్ళు. ౧౦% సం వి, అ, పుం. 

శ్యాసరోగ భేదము. 

తమకి. "దే. విణ, (శమకముళాఇఖ,) కనుకము గలవాడు, 

తమకము గలది.) “క. నిను గర్భిణి చ్రజబ్రతు 

పను _ కనురూవము లైనయట్టియావారంబుల్ , 

17294 

శమకించే. దే, అ. ఆ 

తమ 

సొనుగతిం బతి ధరణ్మీవృజమనికికిం దగనడచునది 

తమకిగా కెపుడున్*” భార శాం, ౨, ఆఅ. ౧౭౯. 

1. యత్నించు, *ోట్కా,, 

ఉక్కే లయి యిట్లు నృష్టివనికిం దమకించలోం 

జన్నై...” వారి, ఫూ ౧ ఆ ౭౦౨. భార, 
భీష్మ. ౧, అ. ౨౬౭; త్వరపడు* “సీ, ,.తమ 
కస్త దీయస్రావాసంరతమయందుం దగిన గీ త్రోవ 
మాభాగ్యవశ మున పోంచుం దాక్కనోర్నుటయ 

కాక రమకింవ యుక్త మగుచె ప్రభా. ర, ఈ 
3౬. భార. శాం. 9 ఈ ౧౨౮ రి. జేంక్క 
“చ వలం బడి చిక్కు టొండె వల ఎవ్రచ్చుక 

పోవుట యొండెం గాక వత్యులు వలం గొంచు 

ఛారమునకుం దనుకింపక యంబరంబునన్, వల 

గొని పౌలు టిటు...” నా, వంచ. ౨, ఈ ౧౧; 
య 

౯ డీ మాూోంచు. “సీ, పణంలి విశ్వాచి నా 

నమరకోమిని దివి నరుగం జూచి, తమకించి.” 

వాసిప్ట ౨, ఆ ౨౦, స. క" భయ పెట్టు, EN 

వారునెన దంభోళిధరునైనం దనుకించు రాజద్ద్యు 

మణులైన రాజమణంలం. ” కృ. శకుం,౧, ఆ, ౫% 

శ్రమకు. చే. అ. కి, కే. చలించు, కదలు, “సీ శమ 
కన్నులకు వీంగి కవముకుచందంబున6 

గల్వలు ళకలడిల యి 5,౪ ౬2, (శం రః "పొం; 
౧౫ mM 

2. భయపడు. “క చెట్ట దను మోపవచ్చిన, 

పట్టున థై ర్యంబు వదలి వలంువుజు మిగులన్, 

రట్టుపడి శ్రమకి మదిలో, నట్టిట్టని లేని నవ్వరా సరి 

వారల్ టో హరిళ్చ. ర్క ఆ, ౧౧౪5; తె, దాయ, 

“సీ _,తమకన్న మునుమున్న తమకు చారల 
ముంచి దుముకువారు.” చంద్రా, &, ఈ, ళా. ది, 

విధము, “న, .,,వలరాజునె త్రవలకకముకునం గను 

వట్టువీంపున 29 ; సాం౦ందు. 5 కి ఆ, ౧౭ ౮ 

(శ. ర పా, *కళుకనన్ + ముద్ర) 

"టెలంగాం 
య 

తమగన్ను. 'వై. వి. (సం, తమంగణ ఫ్రా, తమగం) 1 

- మంమె “ఛా, హారి కంసప్రాణహింసార్థియై, 

లంఘించెం దమగంబు మోందికి రణోల్లాసంబు భౌ 

సీల్లంగన్ భాగ ౧౦. స్కం వూ ౨౨ 8౨; 

వారి. ఫూ, ౯ ఈ ౫౯; 2 మండపము; కోట 

'వెలిమండవము, “సీ, నలువంక కోభనంబులతోడ 
మిన్నంది కొమరారునీలంపుకమగ మెను” రామా, 
క్కి ఈ ౧౨౮ “గీ. నడచి కవుగపుంైట సన్నావా 

'మెల్లునమరం బాంాలుదీర్ని +” కువలఎవిలుం దం 



ఎట. 

అమె 1495 తెము 

తమట. చే. వి, టం శీల “స తమ టన కల కమి. ఉట, జ. ఏ. కే. త్వర “కీ సొంగారు మెం 

వదం బగు,.,” అం శే. ౭౦. దో౭చుశ్ళంగారశే చేష్ట్రలశమిం జచ్చికోటమాస్ష్యమున 

కమటము. చే. ఏ. చర్మవాద్యనిశేషము, తప్పెట. “పీ! చాచి” స్వా, ఏ, ఆ ౯౭. కళా, ౫ ఆ కఠ; 
తమ్మటం బనంగను దవముటం బనంగను వ ర. ఆఅెపిశ; కురూపహాలము, (క రం గణి తొడ 

ఛానంబు దన రుచుండు”*” ఆం. ఛా. క్క ౧౭౭. | వులం బూశల్యు నంగుగం సేసి యందు నాడెడు 

తమతుండు. సం. విణ, (అ. ఆ. ఆ తృక్ణాపరుఃడు, ల. ొంగానేడు వేడుకతో, సిం గారప్తుందోంట 
తమము. సం, పి ఆన. 1. ఆంధ కారము; న య కఠ 76 చెలువలుః దానున్.” యః 3, స్క సలం 

యొక్క_అగృము; క తమోగుణము. పుం. క. ఫీలా ౧, ఆ, ౧౮౫; లె. వలపు మోనవాము; “క, 
రాహు గృషొము; aa చీకటివెట్టు; స్, నజతమును [ "మేను గరుపాజుం దమి నమ్మని జవ హా దవముధి 

తమురము. సర వి. వ sl తగరము; 9 య దన్ను మజుచి యనంగ గ్లాని. బడి...” స్వా. ౬ 
శకవమునం నం బి, ఈ త్రీ రికనది, | ఆ ఏఈ, శుక. 9, ఈ ౧౦౬; కీ శుమజిప్పు 

| పారవశ్యము; “గీ. నిదురతమి సైనకుడిగంపు 

| 
| 

! 
| 

తరమనము, సం. వి, అం పుం. 1. అంధ కారము; 2, 

కూపము. న. 1. చీకటి; 2. నగరము; విణ, (అ. చదురు లిట్లు, వాసనాబలమునం బూనువనజము 

ఆ. న నం వ లనే వను ర, ఆ. ౭౫. నం. వి, ఇ. స్రీ క 

తమస్విని. సం. స : తమిందం ్ట | విం చోడివెరుళీ. యం చోట్లు, (వృం్ణ త్తి 

తమను. నర పి నొ నం 1. స షు శరన నమోగణము : యందు వి కల్పముగా బహువచనలోవము.) కక్ష 

కోకము; ర్. పావము; 6. క 7. రా గతి, |... చెర మినువకిండి == ప్రబంధ. ౧౩౨ చెన్న, 

పుం. న రాహు,గ వాము. | ౨అఆ౪౭. 
గ 

తమస్సు, సం.=తమను. | కమికొను. చే, అ. క్రి. (శమిశాకొనుం 1. త్వరవడు 

కమాయించే. చే. ఆ (క్రి, _ప్టీమికమగ్సు శమించు. | 2. అెపీకువడు; 9. కుతూవాలవడు; 4. మోవా 
(శర వా , వడు, శర 

తమాలకము, సం, వి, అ పుం. 1. చీకటిచెట్టు; 2. శమికొల్పు. చే, న, డీ (కహ ఛా. చే) 

వెదురు జెతోలు. (మాహావజుచు. న్యూ సీ, "వేల్చురాయని పోల 

తమాలప్త్ర త్రము, సం. మ అ న. 1. తిలకము; రి. | 'వెలయునాడెపుటచ్చరల *ెల్లం దమికొల్ని కల 

చెట్టు; ర ఆకుషృరత్తి. ళో: | సినాయడ,"” అచ్చ. ఆర. ౫౮. 

Pree నం, మ ర్ల పుం క్షే ఉఊలిమిరిశౌ; రి చీకటి, తమి చెం చే. ap mes (శ. రే 

ఇెట్టు; ౨. వెదురుపెతోలు; ఢీ కత్తి; ర్. ఆకు |తమిన,. సం వ ఆ. స్తీ 1. చీకటిలేయి; ?. కేయ్యి 

_వత్రి 2 6, నల్లచంద¥; 7. బొట్టు తిలకము, | ల చిమ్మవీకటి; కీ, పసుపుళ (8. వనువుళో 
తమాలీక. నం, వి ఆ. సీ, చేలయనిరక Y కమి నము నం, ని. అ, న్ 1. చీటి 2. కోవము; 

See దట్టముగా చెరిగినజేల. వము. క్ బరువు లె త్రినయొద్దువై సొంటికముక 

త్రమాసా, టూ, వి, (ఊర్లు. “కమాషా) చమ క్మా_రము, రావములును వేణునాదములు పొసగ.” శుకం 

“భీ నిబ్బరంబుగం జూడు స డిడె నాకమాసా ౨ ఆ. ౮౮ అం. భౌ. ప్ర. ౧౨౭. 

యని చెలరేగి చాల నలసి,” బళిరకళివేల్పు శక | తముకువేయం. దే. స డి: (తముకుశ వేయు. 

కము. 20, శ్రమకు చాయించుచు అధికారుల ఆజను చక 

తమాను = తమాసా, “సీ, పులితోలు సరౌవూవుల టించు; (ప్రకటించు. “సీ తముకు వేస వెన్కం 
హిచ్చు కిముఖాబు గొప్ప తమాసుగా నొప్పం| చా౭ జరించినం బట్టి యునువకండం దలార్హ 

చేసి” సార్వ. 1 ఆ. ౧ర౯, కొసి యొసంగి” శుక, ఈ ఆ రిం. 



తనుం 

తీములపాకు. ద్వ. వి, (తములము+ఆకు.) నాగవల్లీ 
దళము, “గీ...ఉక్తరించు తములపాకునిక్కు_డు 
శ్రీయ దాంటె నిజ” ఉ, వాం. ర, ఆ, ౨౮. 

ప్రభ ౨ ఈ ౧౫ 

తములపుటాకు జ కములపాకు. “చ,,. లేంత విడిగా. 

దగుం గేదణిజేకటందపుం,దములప్రుటాకుముడ్చు 

“శశాంక ౨, ఈ ౧౦౫. రాధికా, ౧౩ 
ఆ, ౭౯. 
లును .. 

తములము. వై- ని, (సం, తాంబూలమ్, సొ = తంబో 

లమ్, త- . శంబళకు. కం డంబులం) 1 నాగవల్లి, 

తములపుందీంగ. (తాంబూ పాలాఖ్యలతి మొదలగు 

es యాయర్థము గృహీకము.); రై 

వీటిక, కచెక్క_లు మున్న గుచానితో 6 గూడిన 

య. “* ము. .,తములముం బుష్పం 

బులున్ లోనుగ్కా లలికృదృవ్యము లెల్ల నా 

కొనంగి మేలంచొడుచుం చ్రితితోన్,” దశ. 5, 

అ, ౮౦; 9 తమ్మ,నమలిన నాగవల్లీ దభాదికము. 

క్ల మృగమదముమిం చుతమాలంపుటిరుల"మోవి.” 

ఆము. ఈ, ఆ. ౧౩౫. 

త్రమలముసేయు. ద్వ, అ. (క్కి (తములము* చేయు.) 
శాంబూలమువేయు, “క, తములము సేయిని 

నోరును. , ,హిమధాముండు లేని రాతి, హీనము 
సుమతి ను, శం ౫9. 

కమామణి. సం. వి. ఇ, పుంజాచీకటిలో వణివోలె 

పృకాళీంచునది= 1, మిడుంగులుంబురుగ; 2. 

సో మేదకమణి. 

కెమోూరి. సం, మ ఇ, పుం, =తమన్ఫ్నునకు శ్ర శత్రువు వే, 

సూర్యుండు; 2, చంద్రుడు. లె, 

కమ. చే. ఏ. 1. చర్వితతాంబూలమా ననులిన తాం 

అకు; “స్కీ ఎదిరి వీనికి నిర్వహింవనికాళాంజూ 

లారులతమ్తులకు నో రొగ్గకున్ని.” కిక. ౬ ఆ. 

౧౯౪. ప్రబోధ, 5, ఆ. ౧౧; 9, కంబ్కచ మశ 

“ఆ. చిల్ల ye మొగలి చీకిశే నూడుగు నిను 
త్ల తుమికి నిమి జమ్సీ వే వేని వేము "మదల. 

* గల మ్రూంకుల, 47 వేం, పంచ ర, అ, 1౨9౨. 

తమ్మంటులు, చే. వి, బ. (కమ్మె-అంటుల్ఫ్రు కుండల 
go “సీ పునుకతమ్మంటులం చొలుచు వీనుల 

న నొసల మిక్కి. లిచూపు లెసంగువారుల | 

పొందడు ౧; ఈ ౧౬౫ 

అగ్ని, 

1200 డికె 

తమ్మంట్లు ఇ తమ్మంటులు. “స్స్ థాతు మించినమంచి 
తమృంట్రరాగంబు శ్రవణభాగ ౦బుల సందడింప,” 

వరానవాం, ౧౧; ఈ రా 

తమ్మటము. దే. వి, (ఈ తంబట్టమ్, కం య రవ్ప'టే) 
ర రృ వాద్యవిశేవము * ఆం. ధ్ర * ౧౩ల€. (ఇది 

సంస్కృత సమోసమధ్యము నను న స! 

“వ, శంఖకాషాళ భేరీ పటహర్యుల్లరీ వణవమర్దళ 

తమృట వ, వ ముఖ నిఖిల వాద్యనిర్హో'మంబులును.” 

కలా. ఆ. ౬౯, రుకా. క, ఏ 

కమ్మతనుకు. ష్ వి. కమవ వడిగా (శ, ఈ ట్రైాం 

కమతొట్టి. ' . వి. we పడిన. (ట్రా) 
కమవడిగ. ప్రై కమలము ఉసెయు పాత్ర తము* 

కీ జాళువాచందువ జ్ఞాలవల్లీక తమ్మ వేగము 
చి క్రంపుంబలక , ..” రసిక. ర, ఆ రి, అచ్చ, 

ను. ౨% 

కమళ. దే, ఏ. శివార్చన వేసి (బ్రలికెడు నొకజాతి, 

ఉదా:_కమళవా(డు, తమ్మళది. (ఇది ప్రాచీన 
శాసనము లో గానవచ్చినవదము. 5 

తమ్మళి. దే. వి తమృళజాతివాండు. “సీ పిల్లులు 
పోరాడే బల్లి యూరక శ్రునైం దమ్మళి పొడసూ పెం 
దు చెదురి ద్వా. ౧, ఆ. ౨౧౩. అం. భా, 

దష ౨౮౪. 

తమ్మి, చే. వి. కే, పద్యము, తామరపువ్వు; “వీ నలువ 
“ఇ యోముందమ్మలు శభిగ్భవాములు తళుకుటద్దంబు 

సత్క_వులమనసు. * నవ. ౧, ఈ త భో 

చ? ౧౬౪; 2 వ నుండునది. పద్మ 

టా + తమ్మి డా ల్చినవానిం డమ 

ల్ప్చినవానిం దమ్మ మొల్నినవానిం డారసి ంచుే 

౧) వ్ర జ; రె, వృతవిశేమము. (శ ర 

తమ్మికంటి. జే. ల (తమ్మి +-కన్ను+-ఇ)-కమలము వంటి 

పెన్నులు సహార. కమలమువంటి కన్నులు కలది; 

కే. ఆరదమైనకన్ను లం గలది; శ్రే" “కీ కాంబోలా 

సీకమ్మికంటి చిరద్యుతుల్ మించ బొల్బినకల్కు 

మించుందీపో”* చంంద్రి. 9, అ. ౫3; 4 విష్ణువు; 

కమలాతుందు, “ఆ, , .కెడుగుళలే, చ్రిమరుల 

నడంచి తమ్మికంటి. ౨ ఫీలా ౧, అ, ౮౦. 

తమ్మి కెంపు, జ్వి వి (శమిశాశెంపు వద్మరాగవణి, 
క్ట = మగమానికముల Ud దులికింప బలు 
- తమ్మిశెంపు మేళ్ పసలు నీంపి నీలా, ౨, ఆరోరా 
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కమ్రిగద్దియ. జీ వ (కమిషన ద్దియి పద్మాసనము. | కమిసూ:డు = తమిదాయ. డా. . , ఈనురుమువో pen 4 4 ఇ U 

త్ జీవ. ౬, కుని స్థ కని నెష్విదివైనం వమ సాం నినా దోచి 

హృదయంబు గల3గ నొనర్చి 'ేపె స్కీ యలునిం కమ్మిగద్దియబోటి, ద్వ, వి, లతే, సాం, ని. చేవ. కు 
త 

'తెచె ద రయంబున సే: గమ చెల; కమ్విచకి క్కిలిగింక దే. వి నూర్వుడు “సీ, ఇ 
జోడు తమిచక్కి_లిగింక వే వెల్లు కలువలసూడు 

గటి విటిక$న్ 

నషం ౨, ఈ ౨2౧ 

చీకటులనొాంను. గీ..నాం చేళ్లు దనరు లోక క్రక్ముండు. డే. వి. (క, తంబి క కమ) 1. దీనికే 
బాంధవునకు, ..*” సాం. వి. జీవ. ల 

కమ్మిమేట్టము. జే, వి, (కమ్మిశాచుట్టిము) సూర్యుండు. 
ఖ్ తమి చుట్టము మి పరకన క్త 

ది 
జారి 
pw 8 

al ము నూర్య్యుం నం 

ఆం, చెం: "జంక జ! జ... 

తమ్మిమోలి. చే. వి. (శమ్మిశమాలి) బ్ర “ఆ. భాగ, 

ేవక్రము తెలిసీ వలుకుట చి త్రం mee 

దమ్మిదూని3ై నం” భాగ, ౧, నస్క, రిం చందం 

౨, ఆ. ర౬, 

Ce హా 

| 

తమి దాయ స. వి (తమిశపాయ, - క్రాములపిరోశోథ్టి. 

షై ద్రుడు ' “క్స్ చిమ్మిన నక్కల ౨౦మునం జి 

పెరు సొమ్ము య రాకమి * నాయ.” | 

ఆచ్చ. యు. ౨౬6. (కాకమ్మిదాయ = రాజ 

చొ ద్రుడు. 

కమిదీ ద శ వి. (కమి +దీవి; పుమ్యురడ్వ్వివము (శర) 

శమిదొర, డే. వి, (శమ్మిశదొర సూర్యుడు. “నీ, 
అట్టకా కని ముని వేను మధిగమించి, 

'అంలాలనాాతలాయతు. మూలానా అనన. ea 

చంపక డం 

క =. 

'సొయననోలునాలనానులు ననున మాల కాయాలనానానా ళో, 

"వృ శ్తియందు 'డుజ్ * లోపము. భారుదో,. ళ్, 

ఆ ౨౧౫౯ వెళుకః బుట్రిన వాంయ, అమకుజాండు, 

“కం అమ్మడికి 2 జూద యన్న యులవమ్మండు 

నొక్క_టి మనోజతాడితుకై ..” భార ఆది 

ర. ఆ. ౧౦౬ ఆం. భా. ది. ౧౦౩; ర. 

వాత్సల్య ర్థమునిచ్చును. భా రా, అయో. ౭3; 

3, వోలు. ఒక కములాకొమ నె మోముతమ్తు 
క్ je 4 QU లన, విక. ళో, ఆ ee 

తమ్మంగజణ, జే, వి (ఈముండుశకుజు తముండు, 
శ జ శే ౮౨ — 

“క సేతమ్యంగజి రూవస్స్నీతివిదుండు. ,.” భార 

. ర, ఆ. ౧౨౬ పాండు, 3, ఆ. ఏరా 

జే ద్వ. వి. ase తమ్ముల 

జక; కవలంగాం బుట్టినతమ్ములు. “ఫీ ,ఫీమనిం 

బిల్సి మనుజవతుల, కెల్లను వే పూజ లిమ్మన్న నమ 

రుత్తనయుండు దగ దనతముదోయ్యిచెలమిం 
గూర్చుక్ కొసన భార. ఆశ్వ ళో, ఆ. ౧౯౪౩౨. 

దమ్ కొరచూలి జంప వచ్చి; గాడ్బుకొమరుండు | త్రమ్ఫులపగపాండు. చే. వి. వదృవిరోధి, చంద్రుండ, 
రామలక్ష్మణుల? గాంచి పలికి భయభ కియు క్ట 

-తేర్పడల నిట్లు,” రామా. ౫ ఆ. ౨౫౯. (తమి 

దొరచూలి = సూర్యసు నుతుండైన ను గీ ఉవుడుం 

కమ్మినూలు. చే. వి. (కమ్మిశేనూలుు బిసకంతువు, 

"తామరకాయతంతును. చే స వూసళమునూల్వంటి 

అుస్రదు లాను. వై నోర గాలం బరుండి యొరగం 

గొంకి, "ప్రబంధ. ౭2౫౦. 

తమ్రీపగతుడుజాకమిదాయ. (శ, ర) 

తమ్మిపుట్టు= ఎతమ్సిచూలలి. భాను. ౧, ఆ. ఏం 

కప్లి'మొలక = ఆ తమ్మిదూలి. ఇన్న. ౧, ఈ ది౧౭. 

కమ్యనుంగు = కమిచుట్టము. అచ్చ. యు, ౪౦౩. 

తమీయింటిగరిక, శ ప్ పద్దాలయ; లక్షీ. అం, 

ge చేవ. ౧౦. 

తమ్మివిందు = కమ్మిచుట్టము. “గీ. సవిధకీర్ణ రాగాన్ని 
సాకీ గాయం దమ్మివిందుకర్య గృ వాణ మైనర్పం 

బొలుచుపద్ది నికిని నల్లవూసనదండ. గట్టినాం డన 

శెలదేంటిగములు భాదోలెో రాజ. చ ౨; ఈ ౬౯ 

ష్ నం, దేవ. ౧౫ 

తమృులముం చః పి, (సం. తాంబూలమ్. ప్రాం కంభో 

ఆమ్. క. తంబళీమ్. క. తంబుల) 1. నాగవల్లి, 

కములపుతీంగ, (తాంబూలదళము, 'కాొంబూలా 

ఖ్యలత 'మొదగువదములను బట్టి యీాయర్గము 

గ ఎహీశము); 2. పోశవెక్టలు మొదలగునవి 

గల నాగవల్లీదళములు, వీటిక. “గీ, నీవు మున్నేయ 
మని యతనికి విభూవృణాంబరంబులతో 6 దము 

లంబు6 'బెజ్టువీడుకో "లిచ్చి పుచ్చిన...” భార. 

ఉద్యో. ౧) ఈ ౨౫౭. ఆం. భె. ద్వి ౧౬౭; 

ల చర్విత'తాంబూలమ, తమ్మ గర్గ అయమ్రెఆుంగుం, 

బోండి పుకి గాటిళమ్న లమున్క బుగులుకొనువాన 

నయు,..” ఊ. రా. ర, ఆ. ౧౮. ఈ 

తమ్థులము' సేయు. ద్వ అ. (క్రి, (కమృులముశాచేయ్యు) 

శాంబూలము వేయు. క తవ్ములముసేయుచ్* 

నొక్కతలిరుంబోణి, రాకుమారుని జూయీపరాకు 
కతన మజచి తాంబూలవ వ్య్మంబ్లు చూయి 

శి 



త్తు 
తే 

1298 తర 

"గార, గఅచెం గంగేలినడికేలి కమలదళముో | కరంగలెత్తు. ద్వ ఏ. (తరలగలు+ ఎత్తు ఫౌంగిపొరలు: 

నెషం. ఒ ఆ, ౬5, 

తమ్ములయిల్లు, చే. ఏ. బి. (తమ్మలు+- ఇల్లు) కనులా 

కరము, సరస్సు. “వ, కని కమ్మికంటి తములయింటి 

సాబగునకు మెచ్చుచు,..” భాగ. ౧౦ స్మ. 
ఫూ, రగ. 

తమ్వువాండు. దే. వి. (తమ్రండుశేవాండు) తమృండు. 
(శ ర 

తమ్మె, చే. వి (క. కమె) 1. చెవి అడుగుభాగము. 
“ద్వి. అని యప్లు కరముల నష్హైత్యువెవులు, బెనంచి 

కమెలతోడ చెజీకి ళా దిగిచి.”” రం, రా. 

యు, ర౧౨. పు,; 2. వశువులమెడను తగిలించెడు 
వలుపు ముందుభాగము. 

తమ్యైట. జే. వి చర ర వాద్యవిశేనము. “వ, ,, భీరు 

లును డోలు గోరు గుమెట తమైెటి'వాంసం 3, 
ఆ. ౨౯. 

తయారు, హిం. విణ: సిద్ధ మైనది; సంసిద్దుండు. (శర 

తయి'నాతి, హిం. వి, కనిపెట్టుకొనియుండ ట, (శ.ర్ఫ 

తరంగము, 1. నం. వి అ. పుం. అల, ఊరి 2 

గుణ్ణ్రము “మొదలగువానిదాయటు. 

కరంగి* సం. విణ, వ న న్ అలలు కలది. 
శరంగిణి సం. ఏ, ఈ, త్ర నది నజు. 

కరంగితము. సం. విణ & ఆ అ 1. తరంగములు 

కలది 2. చంచలము; శ. పొంగి ఫొరలునది. 

తరండము. నం* వ. అ. పుం. 1. గాలపుదొరమునకు 

గట్టిన కజ్జిముక్క_ లోనగునది; 2. ఓడనడపు 
తెడ్డు: లె. న్లవము, తెప్ప. 

తరంత్రము* సం. వి. అ, పుం. వే. 

వాను ఆసారము, 3 కప్ప; 

తరంతి. సం, వి. ఈ స్రీ" నాకం 
తరంతుండు. సం. వి, అ, 1. భక్తుడు; 2. రాత 

నుండు 

కరంబుజము. నం వి, ఆ. నం కరబూడావండు. 

తరంగ. వై వి (సం తరంగ) 1. అల్బకరడు, 

గ “మ, (+నం,దినియ న్నే టికరంగలన్ చబెనయచున్.”” 

, భర ఆది. రా ఆ. ౨౯ ఆం, భా చం క్క; 

"ల వళ్సికడుపుమోందిముడుత. “చ, హు కాని 

సము ద ము 2. జడి 
wu 

శ. “తెప్ప. 

ష్ 

హ్నం 

దంతురక చాలనినన్న పుము _త్తరంగలన్” కవికి, 

ఆ, ౧౨. 

ళా 

అతిశయించు. “సీ, అమృతంబు విస్తునామాతర 
మధుర గాంధర్వరూపంబునం దరయగలె క్ట,” కవిగా. 
౧; ఈ ౧౦౬. | 

తరకటం వై. విణ, (నం. శర్క_8) అసత్యము, (ఇది 

చెక్కు_చోట్ల నీయర్ణమున “బరకట్క బురకటి” 

శబ్దములతో 6 గలిసీ సోచెకత్తెయాడుమాటలం 

దువయోగింహాబడుచున్న ది.) “క. తరకట బరకట 
గాదే, తరుణీ నామాట నీక: దార్కా ణగుణే.” 

దశా. 2, ఈ ౨౮౯ వేం. మా గ అఆ, 356౮. 

కరకటించే. వై. అ. క్రి. తర్కింంచు.” “సీ, తనశిరః 
కోటీర తవనీయమయరుచుల్ తవనాంశు రేఖతో 
దరకటింప.” ఇందు. ౫ అ, ర. (కరగలింప. 
ముది") 

తరకటింపు. వై. వి, (సం కర్క_ి తర్కము, “దీం 

కరకటిం వనలును దర్భ మెసంగు” ఆం, భా. 

వ, ౧౦౩౨. 

తరకసము. బే. వి. అమ్మలపొది, తూణీరము. “సీ. 
రాణ  నొప్పారుపైెఠాణంబుసింగిణి తళుకుల 

కోరుల తరకసయు” స్వా, ర; ఆ. ౨౮ అం 

భా ద్వి, రం 

తరకసా = తరకసము “శా. తైలాంచత్క_చ పాళిం 
గూర్చి మెలు లొందం జుట్టి "మేల్ పాగలం, 

గీలున్ సీంగిణి చేకటిం దరకసాల్ ఇంవెనమా 
సంబు, . *విరాళిల్ల + రాం విం ౨, ఈ ౫౧. 

తరశువు. ఊడ. పుం. సీవంగి, తు దృశారూ 

లము. 

తరగంపె. చే, వి, ఒకరకము అంవము. “సీ. ఆంద 

మనంగను (గృకచంబు తరగంపె యనం గరవ్మత్త 

ఛేదాఖ్య మోజు.” అం. భౌ. ద్వి, కం౧. 

తరగతి. మిం (గ్రాం ఏ. (కరముఢేగతి) తరమును 
"బెలిపెడుభఫాగము, "తెగ వ్యవా-వాండు నాల్లవ 

శరసతిలో6 జదువుచున్నాండు. (శ. ర బ్రా 

నం, పిం 

స్ర్రీకంఠభూహావిశేషము. ఉదా. తరగతి 
or: 

తరగతిగుండ్దు = తరగతులు. బ. స్త్రీకంఠభూపహావిశే 
మము (శ. ర. బ్రా 

కరటు. బే = తజటు, (కళ, కొరడాం) “చ, ,,తరటుల 
పాలుసేయమి ,, ” మిక్రం గి ఆ, రా. 

క నర, నిం ఆ. స్తీ! తరవాణి. 



"ల్లో రా 

కరణము, నం, వి, అ, న ఈందుట. 

కరణి, నం: బి, జ్ర న, ఈ “దుటుం 

కరణి. సం, వి. ఇ. పుం. 1. + సూర్యుడు; డి కరణము! 

3, అలేడుళ ఓ రాస, తామము; రీ స సము! 
య క్రి లో ్ష 

దృము, కు ఆ, స్తం క్షే లు Tes ర్త పీన్న : 

గోరంటళో 3. నది; ఓ చాంటిట. 

కరణీయము. సం. విణ, (అ. ఆ. ఇ ఊాంటయగినది. | 

తరత్ . సం, శత్ర- చాటుచున్న. 

కరకమము సం, విణ, (ఆ. ఆ. ఆ హెచ్చుతస్తలు, 

కలది, 

తరక్రరము, చే." శ్రీ* విణ, (తరముఢాతరము) కే, క్రమ 
క్రమముగా. “వ, కదూ ప్రగక్యాండయిలు 1 తర 

తరంబ యవిసీన...” భార. ఆది. ౨ అ. ర, 

వార ఇ, ఆ ౮౯; 2. వరున పెట్టి, “గ ఆతం 

డమేయభల్ల, తతుల నన్నింటిం Po జర 

కరంబ” భారం భీష్మం ౨ ఈ ౧౭౭. భార 

స, ౧ అ ౧౯౭; 9. మిక్కిాలిం “గీ అంతరం 

గంబులో నాక వాననళంక, కరతరమె యుద్భ 

విల ంగందల్లడిలు చు.” నైవ. ౭, ఆ.౧౨౨ పండితా. ! 

దీక ౨, పు; ఉ. వంశవరంవర గ్యా “క. చిరకాలం 

బది మొదలుగం దరతర మక్కా రుకంబు దగ 

మాయింటన్ ,*.ఒప్వుచు నుంజెన్* భా. రా. 

బాల. ఒ౬రా భార. మనోః ౧), ఆ ౧రా 

కరవణ్యము. నం. వి, అ. న ఓీకకూలి, మ. 

తరపు. చే, స పోగొట్టు; ఆణఃచు. 

ఈచంవ కా టా యా క్రొవ్విరులతోంటం బ్రో శ 

దుమెదవిండు వొలయకుండ. గ. తావి బ్రో 

వాసనల్ తరపు పు ననుచు.” చంద్రా. 5, ఆ కల, 

“గ్ సక్యభావణనియమంబు జరపినా(డు, నిత్య 
్యటమిర్తి తికాదుల నెజపినాండు దండిలోభాది 

“గుణముల? దరపినా(డు, మంచిగుణాములు తన 

యందు మటిపినాండు.” భాగ. ౬) స్యం. ౮౯. 

తరఫు. హిం. వి. పక్షము, వ్యవః=నీవ్రు నాతరఫ్లున 
వనిచేయంయుము. | 

తరబడి. ద్వ వి. (శరము౫-బడి) తరము పరిమాణము. 

కి - దుర్లంబు వెలువడి దూరసలంబున సొమ్లుల 

తరబడి మాచునఫడు స ద్వా- ౧6, అ. త్రం; 

2. తెగ, “గీ. అచటియొకపాటి దొరమదవాస్తుల 

కును చెత్తుగున్నలు దిక్కు.లమ త్తకరులు, అచటి 

లేరాచలాయంపుటలలి కేజి, 

లారి 

కింత్ర రెండవకరబడి' 

ఇకో 1 

అ 

యిం ద్రహయము” పొందా. ౧ 
Ll. పాప నదృశముం సాటి fons తరబడి 

సవతు,..ఈ డనంగ సదృళాఖ్యల్ర యెసంగు 

చుండు.” అం భా. డి 30౨; 2 అర్హ ము, 

తి దర టి 

కద 
ty: 

“క కషించి వకులకారలు, చరబడివవములను 

నిల్చు దానికి రాజ్న, క దగు మేన సకలా, 

భరణంబులరీతి వీడువదకుండ నృపా.” చికృభా. 

గ్య ఈ కరా అవ్య, దు వెంబడి. “గ క 

గలవారి తరబడి చేయునపుడు, కఠముల సీఖాలు 

వేసి ముష్క_రతురుమ్ము., లవలం బొడ్డుని కొ త్వాల 

కప్పగింత్కు రచ్చటికిం జేరం బరులకు నలవి కాదు, 

క్ల. ౨ అ ౧౨౩. 

నకి కరమిడి. ద్ద. అవ్య. (కరము-ఇడ్స్ శ. వరున వెక్ట్, 

'సీ...నవ్మస్త్రబాహుం, బరిమార్చి నృవతులం దర 
మిడి తునుమాడే నిరువదియొక్క_మా జల్లచోట.” 

భార, రోం ౨ అ ౨౧౨) న ఉద్యో, ళో; 

ఆ es ల విడువక, “డిం, పనజభజ్య! 

మెచ్చి వరమిచ్చువేళ, నరుల నెన్నక యున్న 
నాంటిక “ప్పెల్లణ దరమిడి నేం డిచే కలకూడె 

పీకు.” రం, రా, యు, రట, పు భొగు ౨, 

స్కం, ౧౦౧; లె. తారకమ్య మెంచి (బ్ర 
“డిం వరుస నార్వురుచ్మకృవర్తులళోనం దరమిడి 

ముస్నెన్నం దగుచక్రవర్ధి” ద్వి వారిశ్చ ఫూ. 

అ 0, పం. 

=, తరము. ఉఫ్, వై. వి. (నం, అంతరమ్. క కర. ఈ 

కరమ్.) 1. జీవిక కాలము, “క**4,ఎడ తెగక యిట్లు 

వచ్చినవంళం, బురుభుజ స అ నికరమున 

విచ్చిన్న మగుట ధర్తువె,.. ” భార ఆది ఈ, ఆ. 

2, పురుషూంతరము, 

“న్ ఇవ్రల రు నవుల చేడు డరము 

లను బికృవర్షంబు నరుడు గంగ్కనాడి శుచి 

జేయు...” భార. ఆను. ౨ ఆ. ౧౧౦. ఆం. 
భా. ద్వి ౧౧౨ లె. మానము కొలంది. “చ 

విధము లైనయశ్వములు 'వేలకరంబులు నీరు 

ద్రావుచ్చున్నవియును బోవుచున్నవియం నైనవి..” 

జై. ౨ ఆ. ౧౬ భార. ఉద్యో. ఈ, ఆ ౧౮; 

క్త సామ్యము, పోలిక, “సీ, నరపుంగవులు క్తాని 
నంగ వ్రు గారు తరమెన్న వంకర ధర 

౨౧. పిళ్లై వ్యవ. ౫౦; 

భృతుల ” వసు ౧, ఆ ళోం, కపల' TD అ 

కళ 5, వరన, కనుము. “చ. త్వరమునం గన్ల 



త్గ 

నళ్ పొలయం దల్లిముఖాబ్దము నసూచు,..” 

నం. ౧6 ఆ.౮౧) స్వాం ర, ఆ, ఈం, 6 

రకము, “క కురువీరుల గెలిచి కదం, బరము | 

లలోం జి శ్, వర్భభానురములుగాయ దర మెజీింగి 

లోచనోత్సృవ, క కములుణా బొమ్మబొ _్రీకలకుం 

ఇండీ” భార విరా. ౪, ఆ, ౪౭, విజ, ౧, ఆ. 

౧౪ర్యా ₹. విధము “మ. బలవిక్రాంతియశ ౦బులక 

బలరిపుం బ్రస్ఫారలట్షీవిభా,కలనం బూర్హ్మశ శాంకు 

రం 

1800 తేర 

నూళన స స్మ రరభ రాజమున్ భమరజాలగుణాం చిత 

పౌంసుచ క శ్ ముళ్ , ౫రల మహారథంబు6 దరలించ 

ల ఈావని ఈోళిజువ్వు కే, మరువపుబంతులట్ర శుక 

మండలి యాడెడిం గంటె పెవయిన్ వను. కి, 

ఆ ౧౩౫. వరము. ౫ అ. ళోం; 8. బయలు 

వెడలంజేయు.! “గీ. కండ్రిం బిలిపించి చార్హ 
యంతయును “లిపి న దరలింపు మివ్వడ 

వీడ ననిన. చెన్న,” ౨ ఆ. 5 05, 

శ_క్తిగరిమక గాంగేయు నేభంగి వే, ల్పులలోన | క్రరలిక, చే. వి. (తరలుభాం (వృయాణము, “నీ తర 

us రాకరముగాం బోల్పం దగుం గాక 

నిన్ను .. రి ఫూ. ౭, ఆ, ౧౯౩, చంది. 
ట్కు ఆ. ౮౯; త_క్రఅమ్ము “చ, బలుకుందప్పు కరలు., చే. 

'మొస్తచిల్కుట, మ్లులం మరుం డేయం బూనుం 

దరముం దరముం చెలి శంక “జేరినన్.”” చం చి . 

౪, ఆ ౧౨౫; 9. "పెద్దదూలములు మున్నగు 

వానిని మోసికొని పోవుట కువయోగించుసాధన 
విశేషము, జడ్డి “సీ, తరముల నిట్టట్టుం దగిలల్ 
దరలించుబలుమానుసుల  యార్పుకలకలంబు”” 

వరమ. ౫% అ. ఈం. వారి. ఫూ ౮ా ఆ, ౭0; 

విణ. 1. శక్యము “గీ. తరమె విష్ణునితోం బోరం 
దమ్థులార.” ఉ, రా,౨) అం తై విక. ఈ, ఆ, 

౧-౨; 9. శ _క్రము, సమర్ధముం “సీ, కలికిజక్కవ 
పిట్రకవం గూర్చ విచ్చంగం దరమైనకనుదోయి దయ 

దలిర్చ్వ్శో దశా. ౫ ఈ రజ, శుక. ౨, అ. ౬ 

రే. సమానము, “గీ. పాటినూక్నపహారిద్రావిభంగము 
సకం దరము సౌచామనీదామధామమునకుం 

గరముః బోలుపొందు దీనియంగముల కాంతి 

నైమ 5, ఆ. ౧౫౬ ఆం. సం. సా. 356, శీ. 

శ్రేష్టము “కీ రాణించుగొప్పసుప్పాణి యొం 

టులం చాల్చి కరమైనబలుకెంపుతాళి వైచి.” 

వాలీ కి, ౧, ఆ. ౧ర్కా అం. భాం తృ ౧౫% సం. 

1. దాయుట్క 2. పీడకూల్తి లె. 

ఆన్ని, విణ, (అ. ఆ. అ) దాంటునదిం 

ఏ. అ. పుం; 

లుడు తరలక యరుగు డరుగడమ్లు, ఆనయ 

యాత్మ, తగును. 4.7” అం. భా. ద్వి ౨౧౯, 

3 1. 

“కరల A pes ఆల్ ట్రా ష్టం అంగ 

వలె నంచు జెబ్చెరం దమ్మిగద్దియ డి్టినన్ 

దశా, ౨ అ. ఒ౫గి నీలా 3, ఆ ౧౦; 9, 

నడచు, చను. “గీ. కరలె నన నడచె ననుట తనరు 
నభవ.” ఆం. భా. కృ. ౭౬ 3. తొలణప, 

“గీ అచలగలి నుండె దనుజనె నై న్యంబు వ. 

బరంి ఇ కైవనైన్యంబుచేం దరలదయ్యె. * ఊఊ వారి, 

౧) ఈ ౧౯. నా, పంచ, 3, ఆ, ౨౦౦; శీ 

పోవు; నళించు “గీ, అనుచు రాముండు ఘనలీతిం 
దనప్పవక్క, కతినపహా (సృకరస్స్ఫూ రి రిం దరల 

చేయం బజవె నర్గ్జునభూధరవక్షబలము ? దశా, 

౬, ఆ ౧౨9 జ, 3, ఆ. ౨౦; ర్, వోలించు, 

“చ. గరుడసమర్పి తాఖినవగారు డరత్నమయాంగ 
దంబు భూ వరభుజపీఠిం బొల్నె నగవర్యనుళా 

వరణాభ్యసూయ చేం దరలనిభూత ధ్యా త్మి యన. వ్ 

వసు, ౫ ఆ. ౯౧. ప్రభా ౨ ఆ. రిళం స 

కి” విడుచు, వదలు “క. అరయంగ నంసారాట 

ప కో యాపు శ్ర మ్ శీ దారాదు లన బర 

గుచు నుండెడు వ్యకములు వరువడి నరబ స్తము 

లను ఛవ్నీంచు వడిన్.” భాగ. గే స్కృంం, ౧, ఆ 

౧అజిర. వను, ౧, ఆ. కరా: 

శరల, సం. వి, అం స్త" 1, గంటి 2. కల్లు, సుక; లె. | కరలుండు = తరలిక. ఆం. భె. ద్వి వ౦౧౯ 

ఓకానొకవ్చ త్రము. తరళము. సం వి అ, పుం క. వారనుధ్యరక్న ము, 

కరలించే. దే. స, క్రి. (తరలు ఛా. శ్ర) 1. తొలం| నాయకమణి; 2. హారము; 3 వృజ్బమణి. విణ, 

సించు పో౭గొట్లు. “క నరునిశరీరమునః జరా, (అ.ఆఈ అ 1. చలించునడ్వి 2. ప్రకాళించు 

కరుణి ్ర, వేళించి వజ 6 దరలించుం జుమో నది. 

వాసిస్టం ౧3౩ ఈ ౧౮౨౨; 2, లాగుకొని పోవు, తరళికము, సం. 

“చ, వరిమ్ళలిత (వ్ర వాళనవ వట్టపటథ్వజ చూక'|. 

మీరి. (ఈ ఆ అ 1. చలింప 

జేయంబడినది? 8, 'చంచలమెనది, 



తం 

కరవరి. = చి పట్టాక త్తె తుల కరవరులక చ్చియు, | 

“ట్ల వారి. ౬, ఆ ౫౦. “క పనతం డ్ర్తిచావు6 

గని య్వద్దుజుంకు యూపాతుం డంకఠ6 దరవరిః 

గొనుచుం, దనరశ్గము డి సింహా,ధ్వని యొసలన్ 

చ్వివిదుం దాం౭ి దర్ప మెలర్పన్.” భె. ఠా 

యు, ౧౧౯౩౨. 3 

తరవలి, (సం. తరవారిః. పా తరవారి. a | 

తల్వార్ ఎ) పట్టాక త్తి. ఆం. భా, ద్వి, ౨౧ 

తరవాణి, జే. వ, అన్నముతో: గలిపి మ. 
గంజి. (వా | 

తరవామిు. దే. వి చె. (ఈ తరవాయ్ వరుస, 

అనుక్ర్రమము. “* qa ఒక్క-తరవాయి దొరని 

యొకటి నొకటి బృథుభుజాదండమునం బట్టి 

“పలచ నూ.” బారి. ఫూ. ౭, ఆఅ, లాం, 

భార, కర్ణం ౧ ఈ ౨౯ 2. కాలము. కచ. 

వెడుకరనాయి నిట్రిపని ెప్పితిం గాని భనంబు 

కాండఊకున్,గడవల లేదు...” నా, వంచ, ౧, 

ఆ. ౧౫౭; 9. చెప్పినది మరల మరల. షా. 

వళ. “గీ చెలగి తొలుంనాండు తరవాయిం జెక్ని | 
నట్టి, యెల్లపన్న ంబు చేకరువిడి పదంబు6,గృమము 

వె. వి 
చలా 

=a 

గుణియించు వైష్టీక బ్రహ్మచారి, నికరములు గొల్వ |. 

వచ్చె శాండిల్యమాని.” రా* వి, ౨ ఆ. ర్యా 4 

ఉపృకృమము. “కులాంతులు మా తరవా 

యుడుగ మాటలాడుం డనుచున్.” ద్వి, వరమ, 

3, ఆ అల్. 

కరవారి. సం, వి, ఇ. పుం, క త్తి. (చూ. కరవరి, కరవలి౨ 

కరనము. సం. వి ఆను మాంసము. స్, న, |. 

వేగము; 2. బలము. విణ, (అ. అ, అ) కే, 
వేగము గలది; 2, బలము గలది. 

కరసానము: సం. వి, అ, పుం సాకం 

తరస్వి సం, 'వి. న పుం. 1. పులి; ద, వాయువు; 

గరుడుడు 4 శూరుండు; ల్, వడిగాం బోయి 

వార్తల చెచ్చుభటు:డు. విణ, (న్. "నీ, న్ఎ 

1 వడి గలవాండు; 2. బలిమి గలవాండు. 

తరన్ను. సంంవి సొ న షే వడి 4 బలిమి; త. 

తీరము; డీ, శ్రోత; ర్. "కెవులు. 

తరాషజు, చే వి, (క ఈ తరాసు, హిం తరోజూ) 
తూంచెడదుసాధనవిజశేవషము, త్రాసు. “ఉం, క 

రాజులు రాజులా పెనుతరాజులు కాక ధరాత 

అంబునన్ .” ఆడీదమాసూరకవిచాటువు: 

Ul 

క! 

కరా 

తె. 

చె ధన్వంతరి సాగర 
మునం గడు గరగరణ, కరమునం గర మమరు 
uss దానున్*' ఫీమ. ఈ, అ. ౯౯; 

2. కవ్వము. “సీ. గిరిం దం చేసీ యాశరథి 

కసూ సంధిలుసుధారనము సాధించు వాండు”” 
చమ. ౧, ఆ ౯. ఫె, రా. బాల. ఈ౭ర ; 3 

వన్న. ఉదా. eve కరిపాలం “మొ 

సం. వి, ఇ, ఈ స్తీ" 1. కాక్క; 2. బట్టయంచు; 

3 పాగ. 

తరించు. సం, స (క్రి. 1. (సమ్ముదృము మున్నగు 
వానిని ఓడ మున్నగుసాధనములచే చాంటు 

“ద, ,ఇంతవిపదంబుధి చేకరణికొ దరింతు...ో 
ఊఉ. రాజు ఆ ౧౮౯; జి. (ఆజ్జాదులను) 

ఆల్నిక్కమించు, మాజు గనీ సి, శాఖామృగస్వామి 

శాసనంబుం దరింవ గండమై యుండిన నుండు: 

“ చం, రా, ఇ అ. ౯౨; లే. కడపు, వెళ్ళం 

బచ్చు, “టా... రుహెోరమహోరహి శాసి తాబ్టిసీ 

రీతి మెయిం దినంబులు దరించుచు నుండే 

నితాంశకాన్నయె,.” వహ న ఈ, ఆ ౯౫ 
కరికుండు. నం, వి, అ పుం. శేవుపుచ్చు క్రోానిడీ 

యుధి కారి, 

తరిగంబము. ద్వ. వి. (తరిగాకంబము కవ్వము దగి 

లించి క్ చ్చుట కుపయోగించు స్తంభమ్కు కుట 

రము. “క. తరిగాండ్రలోన నొకం డంట్కు తరి 

గడవకుం గుదురు నాశ తాడంట చేరుల్, శరి 

గంబంబును 'దానంట వారివారి హరిచ్మితృలీల 
వారియే యొటుంగున్ * భాగ. రా స్యాం, ౨౦౫, 

తరిగట్టు = తరిగొండ, (అమా, తరినట్టు తాడు, తరి 

నట్టుదారి ) (సాం ని, తిర్య. ౮౦. 
తరిగట్ల్టు త్రాడు. ద్వ. వి. (కరిగట్టుషాత్రాడుఎ శేషుడు. 

తరిగట్టుదారి. ద్య. ఏ. (శరిగట్టుశదారి) మందర 

ధరుండు, విష్ణువు, ఆం. సం. దేవ ౭. క్ 

తరిగడన. ద్వ, వి. (కరిశకడవ "పెరుగ గ్రశ్నెడు 

కడవు మంథని. భాగం. తా స్కాం, ౨౦౫ 

తరిగాండు. ద్వ. విణ. (కరిశ కాడు) ృచ్చోవండు, 

మథీించువాండు, ఖెగ, ర్యా స్కాం ౨౦౫ 



తరి 

తరిగొండ. చః విం (కరి కొండ కవ్వపుంగొండు 

మంట “వీ శరిగొండ వెన్ను పె 

దాల్చి వేల్పులం గూటిచలిం 'బేర్చినట్టి కచ గృ మ 

పీవ.” పారి, ౧, ఆ, ఈగ. వరావా, ౧౦, టు 

రంల 

తరిగొజ్ల. దర వి, (క. తరినొట్టుఎఓ కదినునుకూ రాకు, 

విశల్యశే. “పీ తనరు విళల్యయై తరిగొట్ట చెన్న 
చెజకుపౌ త్రీ నాగ...” ఆం. భా. ద్వి, ౬౮. 

తరినోల, ద్వ. వి. (శరి4ాకోల) కవ్వము), మంథా 

నము, (శర ట్రా) 

తరిచుట్టు, ద్య. స (కరి+చుట్టు) (పెరుగు 

జేవతాదులకు నివేదనముచేయు. (శ. ర 

తరిటి, జే. వి, కెండుకొనలను కండుమూటలంగాం గట్టి 

నడుమ బిగించి యెద్దు మున్నగువాని వీంపుమోంద 
వెవెడి సోనెసంచి. (శ. రృ 

తరిటీ = తరిటి. (శ. న 

తరిణి సం. వి. ఈ. స్తే, చౌక, 

కరిత సం. వి. ఆ. క్ 1. చూపుడువ్రేలు ; ది 
టాగ్. విణ. (బు. తః యు) తరించు 

_ వడు, 

తరితీపు. ద్వ. ఏ. (తరిగాతీపుు 1. ఊపేతు, “మ... 
ees బయినం గాంతఈ్నం గోలగా 

నావం తరితీ *పేల యటంచు మ 
సీకన్ ముంచే రాగాంయుధిన్* ఉం రా, ౬, అ. 

౫౧; 2, అతిశయము ; తి. మధనమాధుర్య 
తరుచుటచే తనైనమాధుర్యము, “సీ oe 
దరితీపు గలిగి మించినమేటి...” స్వా. ౫% ఆ 

౪ ౭. (ెరెండర్లములకు నుదానారణము) ; డీ, 

"మోహము, “సీ. తరితీపుం జూపుబి త్తరపుంజూాపులం 
చూచి...” దశా ౨ అ 306. (ప్రబోధ, 
రు ఆ ౭౫; ర. విలాసము, శృం గార చేవ. 

య ద్వ Ses ద్రైసూనసాయకుడె చెకగువే 

మన ఫీక వీనిం జెరదినవల రాచ వెణ్టితరి తీఫులనేం 

దలశెక్క్లం జేనెదన్.” వైజ, ఏ, అ ౧౦౮; 6 
శనవాతవా, తమకము, ఆక్ తమకము తవాక్రవా 

= రమ్ తత్తజిము చిడిముుడి తరితీ పు _త్సీలమ్మ చిడి 

- ముడిఫాటు నాగం దనరారుల” ఆం. భా. వః 

“౧క౦. ప్రభా ౫ ఈ కణ; 7 అపేతు 
- "రు “కంంనెండియు దినదినమున దన, 

దండను 'వేదండయాన కరితీపువగల్ , మెండుకొన |. . 

1308 తేరీ 

నుండ: గన్నుల,వండువుగా జూచి కానువరవశుం 

డనచున్.' కశశాం ౨9 ఆ, ౯౧; ర. పీతి 

సంతోవము. (యా. శత్రరితీపుజీయు; 9. చాధ, 
“ద, ,రథాంగదంపతుల్ , తెజి: గొదవంగం బట్టి 

తరితీపులంబెట్టు మృతాళమో యనక విక్ర, 
క, ఆ, woe 

తరి తీప్ర సేయు, ద. అ శ 

న (క lL. పం శప. “నీ, కాన 

దోషాళ్తు లమునదుష్కూువులకతన్యగరిము వహి 

యించుం గవిరాజ కావ్యమహిమ, బహుళవత్సంబు 

చీకటి బహుళ మగటం జాయవెన్నెల శరితీపు 

నసేయుకరణి.” పాండు. ౧, ఆ. ౧౯; 2. పీడించు. 

“ద్వి. పురణించు చుళు దనఫూర్వకర్మ ౦బుతరుష్ర 

కడై వెంటం దరితీపుచేయ, నిలిచినచోటం 

గాల్ నిలుపంగలేక్క నలిచేంి చిత్రాంగినగరి 

ద్వి, శ సా, ౧, అ, ౨౦.పు, రం. 

రా, ఆర ౧౯౦. ఫు 

తరి త్రము. సం. వీ ఆ, న నాక 

3 గర్వించు. (శ రే) 

a 9 

శీ తుమ” 

తరిదాల్పు- ద్వ. వి. (తరి + తాల్పు) విష్ణువు. “కీ కరి 
దాల్నుపొక్కి_టి తమ్మీకమనితావి యల్ల నల్రైనలను 

జల్లి చల్లి. శ నృసిం. ఇ క హా! గర. 

తరిత్రాడు. దః వి. (కరర) మంథరజ్జువు, 

"న్వము | నేత్రి తిప్పుతాడు జో సురనికరంబు రక్క 

సుల అాపముల యమృ తాభిలావష మందర! రి 

జెల్య రాచకరి తాట బిగించి హయకఃపయో ధి నిర్భర 

గతిం దచ్చుచో...” పారి. 3, ఆ. ౫౯. చం, 

రా.- 3, ఈ ౬5. 

రిఫీదు=ఊ, వి, (ఉర్దు. కరిబయతు.) అలవణుచుట, 
తరియిందు = తరించు (చాటు “క్ట, +అనువమనో 

కార వమున్క మునింగియం నిజయోగన త్త రమునం 

దరియింభెన్.” భాగ, 3, న్యం, ౧౬౨. మార్క. 

౧, ఆః, ౧౮౮ 

తరివట్టు ద్వ. స, (క్రి. (తరిశావట్టు) చేపళల నుద్దే 
శ్ంచి వెరుగువ శ్రచ్చక నిలుపు. “సీ, తోడ 
గాలికజుపుల విడుతురా తొడితొడి జున్నెలం 

దరివట్టుజాడ నలదె” ఉ వారి, ర, ఈ 95 ౦0౮ 

తరీషము. నం వి, అ. పుం. 1. నాక, 2 సముద్రము, 

ఏ. పూనిక, కషి; క. సంరము, విణ, (అ.ఆ.అ. లాలా! 



తిరు 1805 తరు 

ః 
* (సం. కత, ప్రా తచ్చ 1.! శరురువూ. సం వి, ఆ. స్త్రీ =ెట్టుపి మొలచునదీ = 

(చూతృచ్చు); ద, చిలుకుముడ్డంచు.' బదనిక శా. 

3 ర్థి ని వి 
ముద్భమ్మ్యి +” భార ఆది ౨ ఈ ౧% హరి కపవాయి. జే. ఏ. చెం 1. ఆనంకరము, పీమట. 

పూ ౫ ఆ, ౨౦౩; 9 పరికీలించు బాగుగా “గి వినుము తరువాతి కథలు సవిస్తరముగు” 

నాలోచించు. “సీ తరిచి ముష్పదికండుత త్తషంబు ' నిర, ఈ, ఆ ౧౮. కాళీ. ఆ ౧౧౯ 

లూహించి +, 2. మిగిలినభాగము శేషము. “క తలంచి యది 

ట్లు దరువం దరువన్ వివ కరువర్ణీ, నం. వి. ఈ. కీ బవనికం జీ 

5 

పొంచు. ౨ ఆ, రా రివరా. 

55) ఆ, ర్వ; క. రాచ్చు ఒజి"పెట్టు. కక్ష కర యపు డొకిుంతయుం  దొలుకటికరువాయి 

'మొప్పంగ వేనజనే శ్వరు దశ్నీణకరకలంబు సం, మణీయుం దోంచకలి” వరమ. జు అ. ౧౫8౩ 

రంభముతోం; దరువంగ నరణి మథ్గనస్ఫృరితుం| వరావా. ౭, ఆ. ౯౩3. 
డగుజాత వేదుపోలిక యమరన్.” జారి, పూ. ౧) కరువిడు. బే స. క్రీ (ఈవపవుశఇడు. 1. ప్రేరే 
ఆ ౧౦౮ భార కాం. ర. ఆ. ౧౫౯. ... వంచు. “క. ఆవేళ దివిజమురజవి రాపము హరి 

తరుణము. ఊభ దే, వి యుక్ష్తకాలము. (వ్యవ): రచికగింపురప్రాంగణవీ, థీవికతం బై గింజ, వైవా 
తరుణము. సం. వి అ. పుం; 1. అముదపుంజెట్టు;  పొక్షకలనమునకు నడి దరువిడియెన్-” వను, స్వే 
20, పొట్రీఅవ్వుల ఆముచపుంజేట్టు, విణ. (ఆ,ఆ ల్ల ఆ ౧౦౬ 2. తోందరచేయు, (నిర్భంధించు అని 
నూతనము] (క్రొత్తది. సూం ని "పు అమ్మునిచెత నున్నవరశురాము 

తరుణి, నం. వి, ఈ. స్స “le ఆండుది; బి. యావనము విలోకంచి సీవెన నీచంచలాళ 6 ధుంచెదవో 

గల ఆడుది; త పీన్న నోరంటళ. జీ, నేపాళముపౌ, లేవో యని me అర ప కీలం 

పెద్దజీలకజ్ణ; 5. చీడ అనుగంధ ద్రవ్యము, ' 'మొగిచి మారు నొడివినవడువున నడుంచెద ననినం 
తరుణిమ సం; వి, న్. పుం. తరుణశ్వము, '  దడవునేయకు మని తండ్రి శరునిడ,. +” దశా. 
తరుణియ, వె. వి. (సం. తరుణ్సీ యావనము గల్వస్త్రీ$ ఇ, ఆ, రాగ 

స్రీ “చ కరణియ లొవ్చ నాడిరి ముదంబున౦ | జ్రక్రువిలానీని సం. విం ౪ స్త్రీవెట్టునన విలాసిని 
॥ ర్! 

దన్న జనాలి మెచ్చలోన్.” భార, ఆని, రా ఆ. వంటిది zs నవమల్జీక A 

షష RENTER ' తరువు, ఊట. జే. ఏ. 1. తొందర, (చూ. తరవిడు); 
కరుణుందడు, నం వి. అ. పుం, యొవనవంతుండుం ర ప్రో త్సావహాము, “క్ట శ్రేవలము, (చూ. తరు 

కరుతూలిక, సం. వి. ఆ. స్త్రీ, - వృతమునం దూంగు విదుగ ర. ఈయవరసినదానాదికము.. లిమ్మని 

ప రమ | చేయు. నిర్భంధము. “చ. వారిదవధికమారమణు 
తరునఖము, సం, వి, అ, పుం, ముల్లు కంటకము, ,;  ల్రాతుర గాళినుదుళ్ష వట్టముల్ తరువులరాయ 

తరుపు వై. వి. (శరుదేభా) తరుచుట మననము. నంబుల విథంబునం గన్లొని శ్వేకమానమే, శ్వరు 

(చూ. కరుపుంద్రాడు). | నకం చెచ్చి యిచ్చి వనువస్తుపరంపర లెక్క 
తరుపుంద్రాడు. "ద్వ, వి. (తరుపుశాత్రాడ్సు మంథే!  హాడుప్కె చ్వెరనులరీతిం దర్సవన వీళిఖురాంకము 

రజ్జావ, కవ్వము శీ, పెడిత్రాడు. కన సర్వసర్వం లా్పు నుర్వరన్ “వరావా. ౨, ఈ ౬౦. 
నసవాసంభృతి వ,వణుండు దందళూూకస్వామ్ళరుపు( ద్వి వరమ. ౬, ఆ, ళో౬౦. పు. వణ, (ఈయ 

ద్రాడు” వార, ఒ ఆ. 60. వలసీనభనాదికము లిమ్లని) నిర్భంధించుచా(డు, me aa 

కరుభుక్కు.. సం, ఏ. ప, పుం, వృకూదని; బదనికోశీ| “గీ, తరువు పనివెను శనదుకింకరుల జార్కు చేరా 
తరుభుజము. సం. వి. జ్. పుం.=తరుభుక్కు_. ధనము వచ్చుటకునై యిట్టునట్టుం బరుసందన 

తరుమృగము, సం. వి ఆ పుం, కోంతి. మాలు చూపి తద్విరచితావు మానులై శమ్తజల 

తరురాగము, సం. వి. అ నం-వెట్ల కెలుపు కలిగించునది-, వచ్చి మనుజసతికి” పరమ. ర, అ ౧6౫ ద్వా 

లేక చిగురు. (2. తాటిచెట్టు. హారిశ్చ. ఉం ౧౬౦. పం; 2, కావతివాండు, 

తరురాజము, సం, ని: ఆ-పురా శే, శే,వ్రమైన చెట్ట్యు | “డాం, ౮; మాకురళొతికేకమున 'నాజడిషోకలం 
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ర్మ 

బోవం జూచినన్, వే కరు వుండి పట్టుకొన నీరజ, కర్కి_కము. సం. వి, అ, న తర్కము, ఊవా, విణ, 
గర్భునతైన శక్యమే." వేం పంచ ఈ, ఆ. 
ళక౬ వెజు 3, ఆ ౧౦; ల. బాధకము; 

బాధించు వాడు, “క. కొరవులె కొజవులు కేనర, 

తరునవ్రలె తరువులు సమారతరు శాదరముల్ , దర 

ముల్ కలజాగరములు, గరములం మనవంటవిరవా 

కాంకల కబలా.” రా, వి 3, ఆ. ౧౧౧. నం. 

వి. ఊఉ, పుం. నృతీము, చెట్టు. 

తరువుక త్తె. జే. విణ. (తరువుగాక త్త) (ఇయ్యవలసిన 
ధనాదికము నిమ్తని నిర్బంధించునది. “ఉఊ.., 

గాటపుకాంతు యక్ తరువుక _త్తేమదిక్ - ద్వర సేయ 

నల్లనక్,మోటీన "మో యువీణెవ'లెమించు చెలుంగున 

భర్తతో ననున్”) ఊఉ. రా. ఇ ఆ. ౧౯౭. 

కరువుకాఃడు. దే. విణ. (కరువు? కాండు) (ఇయ్య 
వలనినధగాదికము నిమ్మని నిర్బంధించువా(డు. 

“గీ 'వెంంగనొందుచుం దనమోంది తరువుకాం 

ద్రంజాచి యంతచేసిన నిందు సొము "లేదు, 

రండు కంచికి మారు మ్మాధవ్య మిత్తునగధరుని 

యాన యని 'వారి నమ్మం బలికి” వరమ. ర, ఆ. 

౧౬౮ 'వెజ. ౨, ఆ, ౧౮౨. 

తరువు వేయు. బ్వే- సః శీ (తరువుశా చేయు) పురి 
కొలు ప్రేరేపించు, “చ చెలువుసివెంటం బోం 

దరువు సేయః మనోజునిమాట, . +” కువల. ర, ఆ 
రీ. సొ, ఏ, ఆ ౧9౮ 

శర్కము,. సం, వి అ, ఫుం, 1. కాంత, కోరిక; 

2, విచారణ; లే. న్యాయశా సము; ఓ. మోమాం 

సాశాస్తము ల్. కారణము; 6. అర్గబాదమ్ము 
/. బాదము కలవాము. “&,, కల్వవెల్వము 

చూచి వానితో, దర్మ్కము పెట్టం బూనిన 
విధంబున నెక్కు.వ నిక్కె6 జుక్కలున్.” 'ద్వాం 

౮, ఆ. ౯౧. 

కర్కి. సం. విణ, (న్. జీన్) ). కర్కించువాండు; 
2. శర్క-శా స్తక్ఞుండు. + 

తర్కించే. సం స (కి 1. కర్క_ముచేయు, 

ఊహించు. 'మ...నమనలో దృప్పించి యొవ్యాండు 

దొంవిధం చొప్పలం ద్రన్వి చేకొనియెనో కా 

కం-చు6 దర్శించుచుక్ో ద్వా, ౯ ఆ ౧౨౦. 

మార్క. పీఠి. ౧౬; 2. తలపోయు. “మ... 
'నృహరీ తర్కింతు ని న్నెప్వుడున్.” చంద్రాం ౧, 

అ, ౭౮ 

(ఆ. ఆ. అ) 1. వరికీలింపంబడినది; 2 ఊహింప 

బడినది. 

శర్పు = కజినే. (బవుళము) “క చ్యామృగ్యామం 

బున నొక్కసామంతుని _ కిడినచలువచప్చరములు 
తరు ..౪*” "ఆము, ౨, ఆ ౬గాం 

కర్షకుడు: సం. రికా అ) = తర్జయిత, 

తర్జన, నం. వి. ఆ. య మా తర్భనము. 

కర్ణనము. సం. వి, అ. న. 1. బెదరింపు ఆదలుపు; 

2. "బెదరించుటకు చూపుడుమ్రే, లల్లలాడించుట. 

తర్జని. సం, ఏ ఈ. స్త్రీ. చూపుడువ్రేలు ప్ర జేశిని, 
తర్జయిత సం, విణ, (బు. త్రీ. బు) 'బెదరించు 

వాండు, అదల్చువాండు, 

కర్ణించే. సం, నం శ్రీః బెదరించు, ఆదల్ను. “మ, 
- వారి సర్వాక ఎతులం గలం డనుచుం (వ్లోదుండు 

భాషించవ స్యత్వరుండ్రై యొందును లేండు లేం డని 

నుతున్ చైత్యుండు దర్జింప, , “భాగ, ౭. స్య౦, 

౨౭౭. రం, రా, ౧౮౮౪. పు. 

కర్మి_తము. సం. వి అ, న. బెదరింపు అదలుపు, 

విణ (అ ఈ అ) బెదరింపంబడినదిం 

కర్ణ కము, సం, = రర్హము, 

తర్ణము, సం. వి, అ పుం. దూడ; అపుడు పుట్టినదూడ. 
తర్ప్చకుండు. సం, విణ (ఆ. ఆ. అ) 1 కృ ప్తివడు 

వండు; 2. తృ వ్రీనొందించువాండు. 

కర్పకా. నం. వి, ఆ, స్రీ" = తర్పణము, 

తర్పణము, సం, వి అ. న 1. సంతోమపెట్టుట ; 
2. తృ్తి లి. పితృయజ్ఞ్ఞము; ఓ. సమిధ విణ. 
(ఆ. ఆ. అ) తృప్తి కలిగించునది, 

తర్పయిత సం. విణ. (బు, శ్రీ. బు) =తర్పకుండు 
తర్చిత. సం. = తర్ప్చయిత, 

తర్పితుండు. సం. విణ. (అ. ఆ, అ "నతో వ 'వెట్టం 

బడినవాండు* 

తర్చటము-= సం. వి, అ, పుం. 1, సంవత్సరము; ర చక్క 

మిము, తగిరసనో. 

తర్ణ కండు సం విదా. (ఆ, కైకా, ఆఎ 1, దక్నిగొను 

వాండు;ు 2. దప్పి కలిగించువాండు; ర. అసనొను 
వాదు; ఉ ఆన కలిగించువాడు, 

తర్హ ణము, సం. వి. అ న 1. దప్పి; 2 ఇచ్చ, అశ, 

శర్హము. సం వి, ఈ పుం, కే, దప్పి? గి ఇచ్చ ఆళ; 
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త్త యిక, నం. విణ, (బు, శ్రీ బు) Le దప్పి ' ముల, తరులు శతి జేసీ, భార 

ష్ నం ర్మ ఆన కల్తీం ఎమువాందుః దీరా అ వూ ౧౧౦కి. “కాళ, ౧ ఆ, ౫595; ర 

తరిక సం ఆ కర్ణ యిక, ఎవాుళము. “క. రధములు కణడై చెలువగ్చు 

వృథునై న్యముతోడ, ..” భార భీష్మ. ౧, ఆ, 

౯౧; ర. అధికము, “క ఆ వగునారుగచంటలం, 

నగొలతీయల పొడియును దఆచగుం బుకరువులకు. , 

భార ఆర. ర, ఆ, ౯, స్వా క, ఆ రార, 

ను os శ్రి” విణ. 1. సాందృముగ్కా “క, మెజుంగారు 

వారసములు, దఆచుగ నించితిం గడం శుద్ధా క్ 

మునన్.” భార. ఉద్యో. ఈ, ఆ. ౩౨౦; 2 ర 

కముగా, “కం వసిగొనుచు మేయ వచ్చిన, వసిం 

గొనుచుం గోలుపులులు బలినెన్ నృప స్కీ యసీ 

యాడు నేని యచ్చట. నసీయాడం దజచు వెజచు 

నజుచుం బజిచున్ రామా, ౨ ఈ ౧౨. ఉం 

రా, 3, ఆ, ౨౧౫; లె. ప్రాయికముగా, కం 

కర్డ్ కః సం. విణ. (అ, ౪, ౪.) కే, దప్పిగొన్న 

హా ర. ఆక కలవాండు. 

కజంకిందు. చే న (క్రీ, (ఈజంకో ధా. ప్రే పో 

గొట్టు ని “కీ దరహాసరుచి మాపై కళుకించుం దజుం 

కించు విభుపరివోసో క్ష్ వెరవుం “చొరవ్రి 
ర్క ఆ, ౧ర ౬ 

కజంకుం దే. అ. శ్రీ (ఈవద మొక్క-కుమారసంభ 

వమునంజే కానంబడుచున్నది ) 1. పర్వు, వ్యా। 

పించు. “గీ. ఓలిం దాంబూలవల్టీకమాలసీల్క ఛాతి, 
దజుంకంగ6 బరివకర్రవనసవూగ 5 భానురారుణ | 

ద్యుతులు,.. కు. సం ౭. ఆ ౯౮ కు] 
సం. లా ఆ ౯౧; 2. తస్త. “టా, య. 

కజక. బి.వి, 1. పొల్లు ధాన్యము, కర 

విమలసాం ద్రనుధాకరభాతి కీ సూరితమై | 

దినంబుల నఫేోమణిదీ వీ విం దఆఎక కిము గార చీకి, 

కఆచెందుం దల్సిబజి జకేో ల్పెట్ట బాటర్వ కా మహీన్,” 

ఆము. ౫ ఆ. En 

ఫఘనీభపించె ననం 'బెల్రైెసంగక్ సిత మేసుహాంసవం. ' కజమేందనము. జే ఏ. (కఆచుఢాకనము సాం ద్ర 

శేరువా కాశసంవాతులం ర్పీకి్టైరినెన్ శరదాగ, 

మంబునన్.” 

28, అ ౬౫%, స 

ఊగ (గస,యోధవరులు గపరిసి 

వృష్ట నమరవరులుం వీకు దఆంక.”” కు సం. ల 

ఆ. ౨౭. కు. నం, ౯ అ. ఇర, 

కం సం, ౬ ఈ ౧౧౬ కు, సం. 

శ్రీ ఏడు, వదలు, “ఆ, 

తజక్లల 

చొప్పయ చాలున్, నుజచియుం దలపొలము ' 

దిక్కు. మనలెడివనికిన్...” భో. ర; ఆ. ౬౧0;| 

2, గణుకుతనము, విమమత్వము. చూ. (కణిక్రజి : 
కలువాణు.) 

తజ్తిమే. చే. ని. (త. తజుచు) (దీని పన్మధ్యముగను 
బ్రయోగములు కన్పట్టుచున్నవి.) 1 సాంద దశ 
చిక్కన, “సీ.. ,.తూజరానికజచుతో నభీమున 
భూరికరమహాంధకార మడక కు సం ౮ా ఆ. 

_ కొళి భార ఉద్యో, రి ఈ 3౨౧; 2 బాహు 

శ్యము. “క అజీము౭కి నడరినరథికులు శఆచు 

నక నుభద్రృకొదుకు దలంకక...” భారం భీమ. 
౨ ఆ, ౮౮; రీ. అతిశయము “సీ శస్త్రైాన్త 

ములు రథ్యసారథివర్తాంగత తి నాంటుకజచునం 

దల్హడిలక.” భొర. ఇరా. క, ఆ. ౬౨. విణ, కేం 
కళ ల క నా 3 సాంద్రము, క మెలసి కూర 

రురువడి కదన శకజటు, డే. స, 

కజటునొను, డే. స. కి. 

కఅటుచేయు. చే. స, క్రి" 

కజికజకలంవాయి. చే. అ. 

తము. “ఆ కఅకుందనముం జాలం దజచుందనం 

బుశు. . .కిసలతూాధర కొప్పు...” పొండు. 3, 
ఆ ౨౦౧. 

. కొరడాతో కొట్టు (శారు 
వి కళ కొరడా, “వ మణీయు జేదమార్లంబు 

విడిచి పొవండమార్ల ంబు లాదరించుపురుముని 

నసి వ్త్రృవనంబునందు యమకింకరులు కణిట్ల 

నడుచుచు బరివాసీంచుచుం వోలునెడ...” 

భాగం గి స్కం ౨ ఆ ౧౮౨. ఆం. భా. ద్వి 

౧౯౯. విణ. మూర్చేము, (శ రు 

శ్రీ. కఅటుశకొను) కళతోం 
గొట్టు. (శర. బ్రా) 

(శజటు[శ చేయు ) కళతో? 
గొట్టు. “డా చేసిన సూతు(డుం బదనుచేసీన 

రథ్యము లామొగంబుగాం జేసి బీ యనం దజిటు 

చేసిన నాదును బర్వ. =. కను, స, అ, ౧౭౦. 

పాండు. ౧ ఆ. ౧౬9. స్వా. ర, ఈ ౧౧౫ 

ఈకల. దే. వి కక్తజ, తొందర (క, ర బ్రా. 

కజకణకలం చే, వి. బం, తటిక లుషాక్రజకలం)సక్కి-లి 

గఆుకుతనము. (చూ కణికఆకలు వాణు.) 

పాణి) నొ aa యగు నిమోన్నన్న శకమగు, కం 



త్ఆ 

విబుగుట గానక నెరయరదజఆరకటఆకలువాణం సొంత 

తడ వది గొటీకన్,.,4 *”* చేంంసంచ ళో, 

ఆ, ౫౮ ౦. 

కజికేటిలాడు. దే. అ, (క్రి. (శజకణలుచ-అడు.) | 

త క్రఅపడు' వ్యవ. వాయణామాట వినీ కతజకజు 

లాడుచున్నాండు, (శ రు 

తణపి. చే, వి. 1. కొదమ, వీల్లం 

వశ్రైంపుటొ అపులో శళ లేఖకజపులో య్ా' 

వటూ త్రమునికోజ్కలం, 4 *” పాండు, ఈ, ఆ 

౨౮౭, 2, వక్సతరము, ముదురుదూడ; వశ్చకరి. 

“(న ఎదిరికొమ్థలం గ్రుమ్ధుచుం గదిసి కోడ్కెకణఅపు 

లను బొద్చుచుకు...” నీలా ౨, ఆ రి. 

“న్ ,_తజిపి నాలను వక్చతరి దనర్ను.” ఆం. 
భౌ. ద్వి, ౨౬౨. వీణ, ముదురు. “సీ, త్రద్త్రపి 

వె స్నెలలోనిధావళ్య మొకళొంత...” కానీ, ౧ 

అ. ౧౫౨౨. భమ. ౨, ఈ రణం 

తజపియానవు, చే. వి. (కజపిశఅవు.) బమ్మయణి, 
చిరకాలము క్రిత మే యోనినఆవు. “గ్ల, అమరు 

బమ్మయణి తజపియా వనంగ.* అం. ఛా. 

“మెజపులో శ స! 

ను మాతు వానరా హాము 

ద్వి, ౨౬౯, 

కజలు = తరలు. 1. (చలించు) “చ ఒజగె 

వసుంధ రాస్థలి మవూోరగనాథు6దడు6 గం 

న్న ర్శముం,దణలె, =” భె. రా, యు, ౧౨౨% 

1306 కేజి 

రొ, వి, ర, అ. ౨౭; ర్. తరంగము, అల. “చ, 

వజలుజటాటవిం గుసుమువల్లరు లై. చదలేటినీటి ఇ, 

_త్తజణుల జనించు క్రాన్ను రువుతండమురై , పహ 

నృసీం. వీధి ర. జం వళులు, కడుపుమాఃదిముడు 

ముడుకలు, “డూ ..ముర్తజుల్ , తగ్గక 

యొప్పెం గోమలికిం దతృమయోచికయౌావనం 
బునన్.'” నుద. ర్క ఆ, రారా వను. గీ ఆ, ౭౫ 

వె. వి. (సం. తరనక్) మాంసము, “ళా, 
వ్రువ్వుళ్ సలల నీచుకంపుకఆచున్ రోంతతై 

త్రణీం చొసీ,, ” మల్లభూ,. సీర, ౯ 

తలీందణీ. డే. శీ విణ, దు, వన్వెంటు, “క, తలి 

దణీ నికు HE నడవక,  పీలుంధెక్కి నరు చులు 

డవముము బిట్టడరుడు న్సివ్వెఅ నిండ్లభోన డాలిన, 

"తెజ.గున నుద్దీవదీవదీప్తులు వెలి గన్.” కు. సం, 

లా అ రా పద్య 5, ఆ, ౨౨. 

తజీగించే. దే. స క్రి. (తజుగుధా. ప్రే) తగ్గించు. 
“వీ కలిగించు వ ని ద్రాముహోత్సాహముథా 
రకల చెద్ది. గీ. అట్టి చింతాజ్వరంబు 

నన్న లమికొనియెలో 
5, ఆ, రవ. 

తజకీగివచ్చు. డే, ఆ. డ్కి* (తజుగు+ావచ్చు కగ్లు 

(క్రీ అత్యంతదుర్భిత మై దేశములు నొచ్చె ధారణ 

'లెంతయం:6 దజీగి వచ్చె.” వి. పు. జ ఆ. 9౧౫ 

తలు 

"రాళ అ. ౧౧౧. చందా, నీ ౧ G ©, 

2. (విడుచు.) “ద్వి, తజలకు క్రైర్యంబు...” | కజీగొను, చే. అ. శ్రీ* (కణిశకొను యత్నించు 

ద్వి. వారిశ్చ. ఈ 72౬౮౪. పం 

కతి యు జే, ఏ. ఓ సమయము; యు_క్వ కాలము. 

“క్క వినుము తఆకి వేచి రిపుమూంపున మోవల 

వలయు నమయముం గనుంగొను ఇక్కక్కునం 

గడవ శిలాస్థ్రలి వై,చినచాడ్చున చేర్చు 'మెజయం 

జెజుచుట యొప్వన్,.” భార. శాం. 3, ఆ 

౨౭౧ భార. ఆది. ౬, ఆ. ౧౧౯. స్వా ౨ 

ఆ. 33; £. అవకాశము “చ ..సు,సిరవతి 
రాజ్యభోగములు చేకొనంగాం ది శేష వ. 

విక, ౧; అ ౭౧. పారి గో ఆ 3౧; 3. 

అనంకరచు, విమట. “ద్వి అనుటయు: జందృ 

వించాస్య సీకారి,కనయుల కిద్ద అతలీం బుట్రు 

వాడు” రం. రా, ఊ ౧౮. పు శీ, త్రాడు 

మున్నగువానియొక్తుడువలనం గలిగిన రేఖ. “చ... 

Ch (త్సూటిములంకల వ 
ణా 

కాశీ, 

ఫై ళ్ 

సోను. “క అబువదికోటులు కపివరు,లుజక జగ 

శత్రయముం బెలుచ నువ్వెళ్తుగొనన్, తణీగొన్న 
యట్లు నడవంగ, చెణిసీ కుముదు6 డరుగుబెంచి 

సృృవవరుం గనియెన్.” భార, ఆర. ౭, ఆ. 5౬ 

సొరి, వగ ఆ, ౩౧. 

తతీనొల్పు- చే. స శీ” (తజిగొనుధా. శే ప్ర పూనం 

"జేయు, “క. చెణీచినది గన్న తెజుగసన, మటిచిన 

తొలంబాము లెల్ల మదిం గని నిష్టన్, దణికొల్పెడు 

ఏసితి, తెజం గంకయం “బుద్ధికిం ద్రైతీతం 

చ నన్ * హరి. పూ. ౨ ఈ మం 

తణీద్రైక్కు... జే. అ. డీ (కణీ+-శ్రో క్కు) (వరణ 

కాలము Se ఒకి కజీప్రాక్కి యంన్న 

యీతల్లిదం్యడ్రులం జాల వజచ వై ప సంతో షవజచ 

వెలి” పొండు, ఏ, ఆ, 3౬, 

తీలచుట్టు శ్కౌక్తజు లయి యున్నపాంప కటణీ| తలీపింతఆవి. (వి ముదురుదూడ) “సీ సీళ్టల శేటి 
% ఈ ౨ర౮రొ|, మ డిగా బద్దశజేపి పయ్యాలం బట్టి నుఆీసె 



తణీ మెనంబెట్టు. డే. స, 

ఈ మెనదొడ్డి, చే. 

తణీ 1807 

జండు హరి, ఫూ, క్క ఆ, ౯. (విణ, ముదురు.) 

“కీ కలికీ'వె న్నెలవేండి కతలశంబెం గలిక్ నీయధరా , 

ధరామృతం బాననిమ. "కృ. శకుం, ౨ఆ, ౧౩౨ ౨. 

వ్రణీమిందు. దే. సం క" (శజుముధా. సే వలా, 

యికులం జేయు. “సీ. (వ చ,తిఘుటించిన నెంతబల . 

వంతులను బటాపంచ గాం వజేమిందుప్రాఢీమంబు”. 

| 
| 

© 

జ్ర జే. బి, కణ లోనగుచానిని నునుఫ చేయుట 

కును, వానిమోంద క నక్పీపని చేయుటకును నువ్యడ్ర ంగు, 

లువమయోగిం దుసాధశవిశేషము. "సీ. దారునిర్మ | 

ధనసాధనవిశీషము సోపు డనం దణీమెన యన 
నలరు చుండు.” న్ భా ద్య 90౧. కళాం। 

౨ అ ౧% 2 పట్టుకాణు, “సీ కల్రీమెన సం | 

ధించి మెఆమిన్న క్రియం దట్నద్రుమకోటు లున్తూ | 
లితములు గాగ.” భో. ౭, ఆ. ళళ', తి 

అ (కణి మెనన్ + పెట్టు జ 

తణి"మెనతో నునుపువేయు, తణిమెనతో నకికీ 
వని చేయు, (శ. రృ న 

వి తఠలకివె మెనం బెట్టుట కువయో 

గంచుసాధనవిజేమము. (బ్రా 

కటియఃజొచ్చు. ద్వ. స కి (ఈజియన్ + చొచ్చు.) 

Il. వ్ర, వేళించుం “ము మజఅకీయు: బీకటికెండ 

చంద మయినన్ మా కెల్ల చాతాళముంద జీయం 

జొచ్చుతెజంగు దోంచె న దటన్ .౨.”” ఊఉ. వారి. 

౨ అ. రగా డా, రార, ఆ, 3౭; 2. చాంటు 

అతి కృమించు. “గీ, నోపురంబు, 

జొచ్చి మవోన్నతగరుడశేతు, రాజి నలరారు 

పహారివాజారంబుం జేరి ఊ రా. ౧, ఆ. 3౧౬; 

8. ఎదుర్కొను, (పృతిభుటించు. “గీ, ఆకండు 
ఫల్లును సెంబది శిశళరముల, చేసి పేర్చిన శొరవు 
లెల్ల నార్వునుణిక యాకుడు గురుసీనం దణలీయం 

జొచ్చి భార భీన్య. ౨ ఆ. ౩౭. 

తజీయంబడు. వై. అ. (క్కి. (కజీయన్ +వడు) 1. 
ఈ వేళించు. “వ,,.మృగయుండు బిన యొడ్డి 

సంఘుటిం చిన కానిబోనులక బడి బెగడక యచ్దాలే 

పీడ్చుగొని యీరములం దణీయంబడి, ,.”” స్వాం 
ఈ ఆ. 3౭; 2. తెగించు సొవాసించు. “డా, 
అట్టిద మైననాండ తఈజియంబడి మూర కనంబు 

చేయరే,,.” భార, విరా. ర, ఆ. ౨౩ క. (చా. 

నీక లి కువల. Cor వా ౧౩౨ 5, ఫ్ ర 5 3 

Il~=9 

తణటివదు. ద్వం ఆఅ, 

డలీయః | 

తలు 

యు చై అ, (క్రీ. (నం ఈ కర్) 1 తొలంగు, 

(క్ల ధృత యనుమహోవ్రాదమున శోభిల్లం 
దమము రజస్సును దజీయం చ్చొచి, కొనుచు 

సత్యము నూంతగొని చొచ్చి...” భార, ఆను, 
ర ఆ. ౨ళోం; 2, కూడు, కలియు. “గీ. మెజపు 

"మెజనీనచాడ్చునం దజియం జొటుముపీ భార, 
విరా. స ఈ ౧౬ స్వాం గి ఆ. ళ౧ంసనం క 

1. సమోపించు. “గీ. ఇలకుం జనియెదునమృ తాం 

శుకళలం బోల్కికణీసీ రా రామ లొకనవోద్యాన 

కీము నువ స, అ ౨౨; స్వా, ౨ ఆఅ, £5; 

2, దాటు తరించు. “సీ. ఊగృంబు లైనయా 
యుధముల్మమొనలపె నుజుకుట యంభోధిం దజీసి 

చనుట.” భార. ఆర. ఇ, ఆ ౧౧౧. ఫొరు అది. 

౧; ఆ ౧౯ 9. (వృ వేళించు. “గ, .నముభుకైట 

భారి రక్నసోషానకలితమార్లముల  డీన్టి, కుల 
సతియుం దాను వేలుపుఃగొలను దణీసి.”” పారి. 

రి ఆ. ౨౭, వరావా, ౧౨, అ, కవు డీ 

మార్కొంను. “సీ. ఆఫీలమై శ్రాల నడరి పాండవ 
శీనం దటీసి మందాకినీకనయుం డేచి.” భార 

భ్మ్మం ౧) ఆ, ౨౬లా భొరు విరా. 3, ఆ. ౧౮౦; 

క్ పరిశీలించు, విమర్శించు. “సీ. ఈకియు నధర్వ 
చేదశిరః ప్రవంచంబు లారణ్యకముద్రోవ లరసి 
చూచు” కానీ ౨ అ. ౧౫౧. 

(కటీ+పడు) ఒత్తుడువడు, 
నొక్కువ న గూనిపీ.పులమాంద గోడిమమె 
బోటెత్తి కజివడ్డకం కాళతందములును” కాశీం 

5, అ. ౧౨౮౫ 

తు 
Ee 

| 

శు 
ఆది 

కజుగరి. దే, విణ. (తజుగుగఅరి క్రయవిక్రయ 

ములు గుదిర్చి ఆందులన్తై వ ప్ర తిఫలముగా ద దృ్రష్యమా 

గొనువాండు. “సీ . జట్టైలాన డనంగను జనుం గ్రేత 
తజుగరి యనంగను దక్సహాయాఖ్య యనక 
ఆం. భె కృ. ౧౧. * 

రణుగాకు. దే. ని. (కజుగు+ఆకు కొయనూర (శర 

కలుగు. దే. అ. క కద్దు శీణించు. “చ తజుగోక 

చే ENT దొమరకంటికి "మాముందమ్మితో, 

జజీం చొవరంగు పొం శిడెడునీటరి “సాటి 

యటంచు బల్క_6గాా నుజతియలు లోలో వైరి 

యింక నుండలో సీకము గా దటంచుర చ్యానటవటి 
లయ్యిం జెమ్మట నొయారపులోన్తురిబొట్టు “మోము 

నన్.” కాళిందీ. ౨ ఈ ౯౪ అం భా క క్క 
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స (క్రీ, కే. ఖండించు కోయు, “వీ కటిగి 
ఇెవ్వండు ఖడ్డభారాంచలంబున నన్ని నాలుక "లేడు 

"నంట బట్టి.” కారీ, 3, ఆ, ఏ౨ వార, ౨ అం 

బి౨౧; 9. తొలుచు, చిల్లి పొడుచు, (చా. 

- “తలంపు. విం ఆమెడువానికిని కొశెడివానికీని నొక 

= నరకును వెలకు సడర్చి వారియొద్ద (వ ర 

- నూటి కింత యని ఫుచ్చుకొను ద ద్రవ్యము. స వేళ్ల; 

ముందు లమర్చి విష వె ద్యత వహించి తయుగు బేర | 

ముల ెకక్రయును మించి” శుక. 3, అ. 3 ౭%. 
| చంద్రా. రక, అ ౨౭౯. విణ కయోరి, అమెడు 

వానికిని కొశడువానికిని జేరము కుదిర్చి అందుకు 
ద్రవ్యము. పుచ్చుకొనువాండు. “మ... త్కద్ధ్దన 
కర్పూరవటంబు లందుకొని వేడ్కం నాీరక 

ప్యూహ మో, వానముక్తావళిం చార్చి నీకటుగుగా 

డ్పష్టామీ, పీశ్లీంచిలే.* వను, 5, అ, ౧౪౨. 

కజుమే = శజమే. (“శఈఅమి ఉన న థధ్యముగాం గూడం 

గలదనమట కుచావారణములు. వి. (చాహుళ్యము). 

“గీ ఉడుము గరిమిడికొక్షుదందడియు వెల్ల్రుయెలంక 

కళ్లెల్క_ తజుచును శేమిచెవ్న.ిసార. ర,ఆ ౨౫. 
భీమ క, ఆ ౫౭. విణ. (సాంద్రత) “ఆ, 
యోధవరుబ'నెల్లుుజకతలుచుటంవ వానందడిపి..” 

- భార భీ. ౪ ఆ ౧ళ౯. ఆము, ఆ) ఆ, ౬౯, 
(అధికము) “సీ సీ అధ్వరాధికసత్కి)యిల్ ప్రవ 

"_రింపక తెక్కలిబుడి యీదిక్కులందు కణు 

| 'చయ్యు.. ji» భార. శాం. ౨) ఈ ర౯, శ నిణ, 

(దట్టముగా) “కా వెఆచఆఅపనింతకంటెం, దు 

మేగబాణంబులేసి, ,, “భార, నభా, ౨ అ, 3 6౫% 

తజుమేులోన్ను ల వేల్పు. జే. వం ఇందు (డు. “మ... 

కొమ్మణుంగుం జెంది ది కకావిషట్టు సురభూమో 

జొర్పికంబిచ్చె న్యాత న సుచునన్ను లచే వల్పువట్టి వను 

గో శ్రామండలస్వామికిక్ . ౨ వను అం ey. 

కణుపు. దే. స డ్రీః (తఈఆటియుధా, ప్రే 1 మూడ: 

బెట్టు. “వీ బూనంబు దఆివ నేర్నున నమ్మికొను 

టకం గజవుం గోశిడుదోసకారి బుడుగ.” వేం. 

పంచ. ణి ఈ ల€౬ఏ. 

డు ఆ క్రి. 1. కవియం (శృకువులమై) పడ, . 

సై “క. పాండుషే తీశనందనలను సకస క! 

--. జేతాడద్సు దజుమరు నామోంద న నత్యుదగ్రత 
వారున్౨ి భారం ఉద్యో. ౧, ఆ. ౭౯; 2 త్వర 

పడ్కు.“ఆ ,, "నేక డప్వరంబు స్నొళత్త మని కలంచి, 

4 - అలవి లల క? 

క న ల 

- 

త్జు 

తఆీమి నడచితిమి లతాకన్వి యిది వడ్క గొనీయె 
మోది తెము కొంతదవ్వు” ఫార విరా. ౧, ఆ, 

౧౫౨౨ ౧ ఆ, ౧౪౪౭; త, తో ట్రువడు. సక 

తెజచినకను మూయ కినునిదచెన నూచుచు సే 

డెఆ నూర్ధ షబాహుండై మతిందబజువుక శ్రుతి 

నొడివకొనుచుం దవ మొనరింభెన్.” ఉ. రా. ఎ, 
ఆ. ౧౯రక డీ. విజృంభి-చు; అతిశయించు, 

య నస్ధర వేదండద్వం వ్వంబు న దఆీమి 

స. దూడ్యద్దతిం దాంకినన్ , = భార. ఉద్యో, 

౧, ఆ, 5౨9° యక సీ, ద్యాదశాదిక్యులు కణీమి 

శాసినణె నం గల్పశకం చేల గాలం డకందడు 

వాసీష్ట. ౨ అం ౨ర౬ స, డీ కేం తోలుకొని 

పోవు. “చ... నూతుండు అమన గ్రమ్మిన 

ఇళుమూర్మం జూచి తలీమెకొ వడితోడ రథంబు 

వీటికిన్.. చె. ర, ఆ. ౫౮, పారి, ర, ఆ, ౬౬; 

క. వెన్నాడి పరుగత్తించు. “క,..మనయోధా 

వల్లి బీచ్చవడియె వారిమొన దణిమికొని వచ్చెన్.” 

భార, దో ౧ ఈ 3౮౧. స్నా ర, ఆ, ౯౨; 

కి బలొక్క_రించు, నిర్భంధించు. ర సై 

మనీ తజిమె నిట్టుత తకలీమినను + భర 

ఆను. ౧) అ, ౧౩, మార్క. ౭, ఆ ౨౭3); 

4. గుట్కు శ్రోయు. “రీ, కలుసు గిల్డనకుండః 

ద౭కీమి కొంచం బై నయోరవాకిట దేవా మొయ్య( 
జొెనిపీ.” కాకీ, ర, ఆ, ౧౨౧. హరి. ఏ, ఆ, ౧౨౯; 

ల పోంగొట్టు, “క సోగ 'నెల్లం దజీమి 

యొడల...” నీలా, ౧ ఆ, ౧౦౩౨. అం, భె. 

కృ. ౧౧౯ 6. పురికొల్పు. “క. ఈరథికులు తను 

సొమ్మెయిం, బోరికిం దణుమంగ6 చాను బురికొన 

కిచదటం, గౌరవవతి డాగినగతి ..”_ భార శల్య, 

౨; ఈ 35౭, శుక, 3, ఆ, 59౨౯; 7. కవియం, 

మాందయడు “గీ, రత్న ఏవ బాణళిఖిళిఖల్ తయుము 

నపుడు, మనదుకన్నీరు వన్నీరు మాన్సం గలచెో 

కరకు, 3 ఆ. ౧౨౦; రీ. అధిచేపించు, నిందించు. 

హ్ మునిమ్రుచ్చులార మోచ్చేసీనపని యటు గట్టీ 

"పెట్టి చేకొని యీల్యాననుం దణీమిలి రిశ శేమియు, 
ననకుండు నాతోడిగొంగ ెతిరి మీోరున్.” 
పృభొ, ౫ ఈ రాం; 9. తొందరపెట్టు. “ద్వి, 

సరగున నింటీకి జరుని లెమ్మనుచుర దనవెంట 

విప్రుడు తటుముచు నడవ.” ద్వి. వారిశ్చ. ఊఉ, 
; 10. (శహ్వటయందు ఒత్తు నొక్కు; 
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“క అని మజీయు:ః దటీమి చెప్పలా, ,చోరాఫఘువ. ! కలు మరు, చే, వం 

కిక; Ll. ఈ, ఆ ౧౦౯౮. భెగ 95, సు 

1309 

తఆీమెనం బెట్టు. (శం రం చౌ ఏ, కేం నిరం. 

కో 

థఫము, బలాతా_రము. * తరుణులు తజడుములు 

పెట్టుచు, నరగునం దోతేర.,..” రాజు చ క 

ఆ. ౯౬; 2. తోపు మ (చూ కరజుముతిడుం 

తజుముడు. దే. ఏ. 4 టి | ధ్ 

శతయిముడువడు, 1 

తటుముడువెండు. బే. వి, (తజుముడుశాచెండు బాల 

క్రీడా విశేమము. “సీ పీరిసీంగణావ త్తి గటు రుదు. 
చెండును, ''విన్నెలకుచ్చలు కన్ను క ట్టు "ప్రబంధ. 

౬౧కి, 

తయుముడువడు, ద్వ ఆ. ౪కి 

తటుమంబడు. “క. తటుముడువడి మే న్వడం 

కన్ ...బాఫువరువెళ్తు చవో,, 

౧, ఈ ౬౦౫, | 

తజుములిడు, చే స. క్ర 
తా “వ. ,,పీజులబలిమికోలిమిం వొట్టి నిట్ట 

డిచిన నెట్టుకొని తలీమినం దజునులిడి,,.” 

ss మా ౧ ఈ ౧9౨. 

కజణులమొకపుమెకము. ద్వ, వి, కోంత 

“గ్. ,,ఈజుల, మొకపుమెకముల_వై 
వెడలె” అచ్చ. య, ౧౯౮ ఇటే: 

మెకము. అచ్చ. యు: ౮౧. 

ళ్ స్త ఇ కజుముట, (దూ! 

కి. (తఈజుముడు*వడు) 

వలీముఖము. 
“"పొచ్చురికల 

కజులమోర 

రబువు = రటుగు, (రథము చేయు, తొలుచు 

“క్క, కరవాండినూడితుదమొన్క .నర దజువంబడి 

ము_త్తియంబునుపోలెన్ , 4.” మెవం ౮ ఈ ౬ 

తజుసటి. జే. విణ, (కజుసలి అని. శ. ర, ద్ర ప 

“'తజుచంటి అని వావిళ్ల పాం]. మూడు. 

“క, కటిసంటి తన్ను చెదిరిని ెజటుగడు., 
క సం. ౭ అ ళా CR ఉడదతము. ఆ ఎల్ల 

వారు చెజుగ గొల్లనిధరు వు బేల నీకుః జెప్ప చేల 
జిణుతవాని కింత తజునంటివలుకులు, 

ట. భార. సభా. ౨, 

: నలసెం 

నన్నె వృద్ధజనము లున్న చో 

ఆ ౨౨౮. (శర పాం) 
తజ. జే. విణ, నీచుండు. (శ. రఈ బ్రాం 

కజ్బు = రజ, “డ్ జాజేద రామనామమున జొబ్బిలు 

“ చున్ననుధారసయి నే జుఖైద జుజ్జజుజ్జంగ 

రుచుల్ గను వారిపదంబు6 సర్ప చే కజ్జులతోడి 
సొ త్తిడక,ం దాళరథీళ, 958. 

వ (శలుములః + ఇదు.) + 

| 

| 
| 
| 
! 

| 
| 

| 
1 

ఖ్ di "వేం. చభిచ, ॥| 

క, కృ స్కిళలన కనకార్యఖడ్లం బుల 
ఇ = 

ము. 'పెక్ట్కంచె చ తు ఖ్ 6, £5౨ 

a ౩ గి క్ష ఆం. ధా, ద్వి ౧6౦; ఈ తలవె ముకకలు 

చివర కొన, “కదల దీకే యిది మనకడ్య 
నిలిచిన గీ డొందు మనల జే బెనిటిల్కోకలం 

అం 

'జేరకున్నం గాలము, శలవైనను చేరు నింత 
తశ్యముసుందీలో చశేతయూరు 3, ఆ 3౯ కీ 

ఎత్తు ఉద్ది. “క భా రొకకల యే Shes 

రద. తేటల చెయ స్ట్రది వ్రీ, వీ యము. 

భార. ఉద్యో. ౧. అ ౭౫% 5 చు. క్ట 
పావపుచె వంబు పానెనో మవలను దలను వ్రాసిన 

ల్ కక ఏక.” శశాం ర; ఆ, ౨౦: & 

ప్రార్యము. (చూ తలచెడు; ౯. ముందరిభా 
వ పురోభాగము. “గీ నాయ సభ నాడి 

నంతయు. నేండు సేరో నట్టు లున్నాండు మొన 

తల ననిజసుతుండు.” భార. భీవ్యం 5, ఈ 25, 
జై. ఏ, ఈ ౯౬; రీ. మొత్తను; సమూనాము, 

“క ఒకం డొకండ 'పాండప్పలం చాంకక నై న్యో 

ఇ్పీకగాఢకతి నందజు నొకొ్క్కాకతల గాం దలవజి 

వ్యారీకడంక యుడువంగ. వలయం గ్రీడయ 

పోన్.” భార, అర్య, ౧, అ. ౧౦౦. ౫ ఆ, 

39; 9. ఎడ్కవట్ట్యు “చ... దోర్భలవర్నాక్ష కమ 

ఫీకరు 'కైనవారి సద్ధురగతి చెట్టు మార్కొని 

యెసో క కదువింకలుపుకై నీశలన్.” మార్క. ౬, 

ఆ ౫౫౦. వారి, ఊఉ. ౯, ఆ, 5౮) 10. సమ 

యము తలి. “క. మెల(గుచెస మెల(గి కృమజు, 

కల నొకమరి యేువులించి దాడిమెయిం దోర 

లము మెజసి పెంటి నాచలము చెజపీ పోదు 

మోకు: జాటిలిం జుండీలీ నిర్వ, ౭, ఆ 3౧; 

11. కూడిక కలయిక. (చూ. తలయగు3 కది 

వత్షము, వైపు, “క, ఒకతల సమ. స్తజగములు 
నొకండ జనార్దనుడు నిలిచి యొకతల మైనన్ షి 
భార. ఉద్యో. ౨, ఆ. ౩౧౫. వాల్మీకి ౨, ఆ. 

౧౨౨; 13. అందు అను న వమావిభ కి కీపత 

చూ నుం దొల్పును. “క, చూనిత వసుగడలరీ 

మున, నూనినకుండీరప్టలమొ యొక శేశక్ళ 



తలం 

స్నాని మృదు వైనవవడమొ,నా నద్రిజతొవ్చ | 

మూవి నయమైె యొవ్వన్ కు. సం. 9, ఆ. 
౬౨. ఊ హరి. స ఆ ౨౮౨; 14, ర్ 
మట్టుకు వారు ప, ల్యేకము అనుఆఅరమును వష్టీ 

విభ క్తి కకత గూడే యిచ్చును “గీ, మకేయుం 
దలకొకమాట గా మానినాథ,తాణ మన సడ్డ సేయక 

త గసి...” చంద్రం 9, ఆ. ౧౯; కేర్ ఒకవిధ 
మగు జలాశయము. “క ,.,కోనెజు బుగ్గ వాయు 

దొన కల,వరిగుండము కాల్వ డె చావి వెరు 

వలన్” వాంస ర, ఆ. ౨౧౦; 16. కొన్ని 

ఛాతువులమో6ద భావార్థమున వచ్చు పృత్యయము, 

ఉదా: ాపట్టుదల, పాజుదలం మొ; 17. కొన్ని 
విశేషగాములమాంద వచ్చు తద్ధిత్మప్కృత్యయము, 

ఉదా. :=- కోల్తలం ETE 

ముఖ్యుడు. గీ, అతిరథుల *ల్లం దల దండ్రి 

యట్టి వాడ యసురవిభుండు భుటోత్క_చుండు: pe 

భార. ఉద్యో, ఈ, అ, ౨౬౭. వై. వి. (సం, 

కలమ్) చోటు, ప్ర దేశము. “ఉ.. .వంగజోతీ 
బతి యెక్కి_నకుంజరరబు? బెెల్లైల్తి యుద (గృకుంభ 

దళనోదత శే యొనర్చంగా నకం, డ'త్తల దాటి 

యంతయు భయాతురు.జై తొలయగంగం బెణీ 

నన్” వారి, ఊ 3, ఆ. ౧-౭6. భార, భవ | 

లం అ. ౨౫౮ 

తలంటు, చే. అ. (క్రి. (తల4అంటు) అభ్యంగ 

మునశై కతలమోంద నూ నెపెట్తి రాచు. “మ, 
అయ్యజుండు శీవన్ "'బెండ్లిపీట న్వసీంచె లళా 

తన్వి తలంటి నల్లిడల సుస్మే రాననాంభోజుం డై. 

ఇందు. పీ ఆ. ౨ళ. వి. ఆభ్యంగ ము, కలమోంద 

నూ'నెపెట్టి రాచుట, “వ... ,పండువతలంటులకు 

.. నింటికిం చెచ్చు,... ఆము, ర్క,అఆ. ౧౮౭. 

కలంకాడు. బే. ఆ. శః (కల(కు+ ఆడు.) చలించు, 

తొనంకు, “క. నురనది"దలంకాడ నుధా, కరరేఖ 

వలింప...” కు సం ౯ ఆ. ఏ౫ 

తలణించే. జే. స కః (కలకు ఛా. చే 1, 

భయ పెట్టు, పన ఘను నైన se మైన 
య్ దలంశించు సార్యాభిజను లైన యర్యజనులు.” కృ. 

_ శరుంం ౧, అ. ౫ వారిళ్చం బి అం రణ. 

కలయ. బే, ఆ శీ" 1. కంపించు వణకు. “అప్ప 

రునున బాణానురుం డప్పటి కప్పటికిం దలంశె 

నధికభ్ళయమునన్.” ఉా వారి, ఇఒ, అఆ ౦౫. 
గొ 

వివర: 

1810 తలం 

శీయూర. 3, ఆ. ౧౨; 2. కలంగు &ోభవడు. 
“గ, ఫోన్ర టనుచిక మొప్పదు పోరకునికి, యేమి 

సీయుదు నని యాకం డిచ్చం దలంకి* కానీ, ౬, 

ఆ. ౧౦. వివ ౫, ఆ ౫; 3. జంకు వెను 

దీయు. “క. కురున్ఫవ విను సంసారము దరి 
త మింకం దలరకదమే సంగరము 

నకు...” భార ఉద్యో. 5, అ ౨౬; కీ, 

సంకో చించు, అనుమానించు. “వ, + .వరమదయా 

వరుం డైన పాండవాగ్రజు మటున్ర సొచ్చి 

బ్రైదాకుం డను నుం ల దవ్వలుసేసితి మని 

కంక పలవ చెంకలం సేసీనను గోం'తేయఫూర్వ 

జుండు శాంతినుధానిధి యగటంజేసీ శరణం 

సాచ్చినం గాచు...” భారం ఉద్యో. ౨ ఈ 

అ౨.2ర; ర్. నివారించు, దుకిఖాంచు. “గీ. సమర 

“మొనరించివంతచే చాన్సు రాదు పొణీపోయిన 

యంతనే య దుకు రాదు జీవితంబును మరణంబు 

చై పక ర్వీ, సములు వానికి ముద మందః దలణశ 

వలదు.” మార్క. ౧, ఆ. ర; 6. భయపడు, 
చెఅచు. “చ. పులి బొడగన్న లేళ్ల గమివోలె 

సుయోధనన గ్ర సెనికల్, దలడి కలంగి ని 

'వ్వెజంగు దన్మినం 'జీష్టలు దక్కి చి తరాపుల 

శ్రియ నుండిరి,” భార, భీష్మ. ౨ _ ౧౫౭. 
ల రా, అర. ౧౫౯. పు; 7 బాధపడు, ఇకను 

నొందు. “సీ, మునులళోంకుమూ:కల క 

నోపక చేలచేడియ తలశి జేజేలం గూడి.” నీలా, 

౧, ఆ. ౭౦. శుక. టు అ ౧౭౩; 8, చెదరి 

ఫోనవ్రు విరియ. “క, , ,.తిమిరోత్కరంబు క,లంక 

ర౭చ్భనియు దివి; దొలంకం గడంకన్ * బహు, 

౨ ఈ ౧౦; 9, తొనంకు, ఎకి ల 

ws కన్టోనలం దలయెన్ సమ్మదిహరి, ప 

కు సం, కి ఆ. 30. నిర్వ క్కు గూ ఎ, వి, 

1. భయమ వెజపు, “క. &ోణీవల్లభ విను మేర 
బ్రాణముతో నుండ నిన్ను6 బట్టికొనల న్యా ద్రోణు 

నకుం గాదు సగణ్కాస్థాణున నను కళ తల 

శేమిటికిన్.”” భారం "లో. ౧) ఆ ౧౨౦. భార, 

విరా, ఒి3 జ ౧౦౬; షా! సంచేవాముం * డాం, 

. మోతముం,బొందినవీరిభ క్షి గృతపుణ్యు లెలుంగ 

టీ లివ్ధ సీయం జ్రీశుం దలంకల్ల మాని యనుచుం 

_ రందజు వారు నంకటన్.” కాళ, ర, ఆ. 

౧౩౪; 9, దుఖము విచారము, “క, నిలిచి 



జే 

తల is 

వృలివచన మొదవమింగళవళమున ల్లు సొచ్చి! 
కాననచరు. నన్నాలవునం గానక చైశ్యుడు' 

నలుమూలలు “వెదకి చెమ్మనము త్ 
కాకీ. % ఆ. ౬౬; కీ. చాంచల్యము. “ద కలం, 

కజ నిల్చి శాంత మెడం దాల్నీ. ఖత్ కం దలం, 

చిన ము క్ వేకుబున్” క, నం. ఇ, ఆ, ౭౦. 

తలంకుంబాటు., దే, వి. (కలంకు4 పాటు కలక. “చ. 

పదముల: బజ్జినం దలకుంబాి టొకయింతయు 

"లేక కరూరతక ) మదగజవల్లభుండు భధ ్రతినుంతుడు | 

దంతయు, గాంకభుట్టనం, 'జైవరలం ణమె నమ్హకరి, 

చిప్పలు పాదులు దన్చ నొవ్చణన్...” భాగ. 

రా స్యాం, ౫3. 

కలడాత్తు. జే. అ. డీ (కలయు+ఒత్తు సందేహించు 

క చిక్లము సీ నాజీ ట్రసాదాయ్త త్తంబె క స్ట 

చేని యజడిగెద విభు రాజో క్ల కము రొ యొక్క..టి నితు( | 

దలంకొ తక యది సేయు మశుడు నుర్వీశుండున్ ౨” 

మార్క, గ్య అ, ౨౦౭. 

తలలంబడు, ద్వ. అ, వ. వకు = స్ట్రా. 

మున) వెనుదీయు, వ క, తనదుగుజారము. 

ll తె: 

3 

పొందడు. 3, అ. 6౮౩; 2. లెలదు, అవసరిల్లు, 

“జ మ్్త్రబంధు: డన “లం డొెక్క_నరపతి, 

యశండు మాలవాని నధికదుఃబు భౌగిః గాంచె 
er 

ణ్ 
అనారు ఇక 

గారి బజుదువి పక్ష న, తలము చేజుసనకుం 
IF ఆలీ స్త 

దలయగి చవల భార అశు. ర్క ఈ. రజ స్వాం 

ఇ ఆ, ౭౯ భోర, ఈ 25౬ కెగ రా 

న్యం ౨౧౪౭. సా, ౨, అ. ౨౨౭౯ పీ శేకుం 

౨ ఆఅ. ౧౩౧; ౩. ఆఏ౨తరక్షానమగు, యవకుండుం 

ET ఛం వండ See 9 గనులార 

వరమకారుణికుండన్,  మాననబంసుండ నిత్య 

ఛ్యానము మికొసలోవలసి తలంగితిం త 

భాగ. ౧౦, సం. వూ. ౧౦౭౯ స క్రి, యేం 

విడుచు, త్యజించు. “క, ,పురుషునకుం దగదు 

కౌచముం దలంగంగన్.” కాకీ. ఆ ౧౯౮ 

భాగ. క౩,స్కం 3౧౭; 2. పోగొట్టు తొల 

గించు, “కం కకం దలచినవారలబం,ఛవముల విడ 

జేయుచ క్, కలిదండులబం ఫనములం దలంగుట 
లో ల 

చిక్తమె... సాంబో ౧) ఆ. ౧౨౭. భొర 

ఆర. 35 re; 

జాకను గనుకని కలయగలబడి ట్ర స క- గుడు. చే, విం (శఈలంగుభాా తొలంగటం (రీ 

గనుంగొని యోడకుం డోడకుం డనుచున్. ..”| 
కళా, ౮. అ, ౫౦. 

తొలంగు డనంగను దలంగు డనంగను నవనరణా 

ఖ్యలై యలరుచుండు.” అం. భౌ డి. ౨౨౯, 

తలలం బెట్టు. జే స క (శలంగక 4+ పెట్ట్రుతొలంగు శలంకు. బే. అ. గ్ర = 1. వివేచించు, యుకాయు క్ల 

నట్టు చేయు “క శనశ్ర్రేవం సమువట్టుద్ధరణీధి 
ము గిట్టు నెలసీ కొమున గొట్టు దలంగంబెట్టు”” 

దశా, ౧, అం తల. 1 

ఏం చెస కి, పే be కా టా 
ల లో ! 

ణాదీనమందారుండు దిక్కు. నాకు” పొండు.; 

గ్య ఆ ౧౯. వద్మం 3, ఆ. ౯కి; 2 తప్పించు. 

"ళా సామీ చేవరపంటి వీరపురువుళ్ నై తంబు 

చెల్లప్వుడున్, సాముల్ సేయుట 'వై.రిపోటు దల | 
. గించన్ ...” చంద్రా. ౨ ఆ. ౫3. 

తలంగుః జే. అ. & * (దీనికిం బ్రార్ధనాద్యర్థమందు 

“శభముి కో అసు హయర్థ 

మందే అమేడికమన కలకల, కలతలము, తల 

కలడు “శలండు తలండు అనురూవపములును 

వచ్చును.) 1. పోవు, “కం నలుండును. ధరణీ 

రాజ్యము, దలలోలో సర్వంబు నపన్ఫాకం చనం 

గదున్ దలరి,,,” “భార ఆర ౨, ఆ. ౬ర్వ 

విచారణ చేయు. “క. మతిం దలంవక చాపు త్ర కు 

నతిబాలకు ననవరాధు నడిచిరి పెలంచన్-”” భార 

ఆది. ౧, ఆ. లక; 2. నివారించు యోళించు. 

“చ ..,అది మాయ యాటకుం దలంపం దదీయను 

యూరపింఛి కా, భృమణ మె సాక్షీ +” అము, 

౨, ఈ ౬రి. విక్రం ౧అ ౨౮ స శీ l. 

ఎంచు పరిగణించు. “క. తన్నుం దనతమ్మలను 

నా కన్నకొడుకులట్ట తలంతుం గాని విభేదం 

'బెన్నండు నామది లేమికి...” భార ఉద్యో, 3, 

ఆ. ౧౯౨; 2. చేయం. “చ,.. ఇట్టికలం పాత్మం 

దలంవక,..” అము. ౫ ఆ ve 3. సరించి 

జ్ఞ_కికిం చెచ్చుకొను. “చ శననుడువుల్ దలంచు 

కొని తా నిటు లంచుం డలంచె నెంళకయున్చిీ 

ఉ. రా, ౨ అ. ౨౦౪. భార, విరా, 4, ఆ 

౨౦౨; శీ. స్తుతించు, పొగడు, “తరలము..,దొ 
ర్భరశపోవిభవాధికున్ గురుపద్యవిద్యకు నాద్యు 

నంబురువాగర్భనిభుం ట్రచేశమప్యుళ్లు భక్ 
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దలంచుచున్.”* భార, ఆప. ౧ ఆ. ౨౧; నీలా, | 

౧3 ౮; ర్, ధ్యానించు. “క. పొలుపుగ ధరుం; 

వలంబఫుము మణీ యాతండె పేల్పలలోవలః టెన్ద 

ధర్తున్రన సత్యమునన్.” భార ఆది ఈర 

భార. ఆరే. 6, ఆ. ౨౨౬; గి * ఇప స్తావిచు; 
చ్రసంగించు. 1 య రస్ | 

మమ్మ వలంవంగ చేల యచ్చటన్.” హాని, ౧, 

ఆం ర Ei లత్యముచే ఇయు పాటించు. గక 

ఆరదు 'తెందణ యుండియోే .6, బఅరిసరవర్తులఆకు 

సీడపట్టై నిలిషన్, ధరపై నున్నతులునిజా,: తురఠం 

నపఠపుదుతె యా్సితులం బ్రో లో చు సెడస్” కవిక, 

ఆఆ గర 8. కోరు “చ. జ కోరు. | 

లిచ్చూకన కాక -లంచిన బ్బ చే యనన్ 

ఆము, స అం ౧ర౨ వపను, ర, అ ౧౩౫; 

రై కెకిస్ొన్కు వెలుగు. “చం వలుకం దలంవ 

దవ ర్ట లగుభారతరామకథార్థముల్. కా 
సీ. ౬, భార, ఉద్యో. ౧, ఈ ౧౧. 

'తలంగన్ను. బేంసం శ్రీ (తలన్ తన్ను 1. కలమో'దః 

దన్ను. “మ... తాడి ద్కచ్నెడు వానిక్ దలః 

దన్ను వాండు గల: డచ్వేషింవ నం తెంచితిన్.” 

కళా. ౨, ఆ ౮౭; 2. మోయు అతిక్కమించు. 

“గ, పుట్టినవ్వడె జవ్వనంబును సమస్స, భామినీ 

కోటిం దల-దన్ను పాటిజెలువు గలిగె దీనికి...” 
కోవల, 2, టి, ౬౭, బిల్ల. 5 ఈ ౧౭౦. 

శలంపిందే'. చేద, (క్రి (శలమేధా. ప్రే 1. 

జేయు, జ్ఞ పీక 'బెచ్చుకొనునట్లు వేయు. “క. 
మజుచినం దలంపిందంగ నగుునెజటులగనినాం డెల్ల 

ఫట సెలీంగింపం దనన్.' భార. ఆది. ఈ, ఆ, 

౭౧. ఫారం శల్య. ౨ ఆ ఏిగాజ; 2. తెలియ 

బణుచు. “మ, . , వివారవిపినమీణీవిఫాగంబునక 

గలపుంస్కో-కిలకంఠ ఫోదులకుపూ కార, వ వ పంచం 

బుతోం దలంపింఛెకొ” రతి కాంక్రమూలరథినీభాటీ 

చమారంభీమున్.” భీమ, ౫ ఆ. ౯౮. 

: కలంపుం చే, ఏ. (తలంచు, ఛా 1. అభిప్రాయము. 
“కీ అధివ యోగీశ్వలేశ్వరుం డై నకృష్ణుండును 

న ధనుర్ద్ణరవర్యు. డర్జునుండు చెచట్క నిలిచి రచ్చట 

- విజయంబు నీతి # సీరం) భూలతినిత్యంబు లగు నిది 

నాతలంపు.” ఫార. ఫష్త. ౧, అ, ౨౩౦. భారం 

కాం సి ఆ, ౧౯౨; న్, కోరిక్క వాంఛ. “గీ 

అక్షమూర్హ్యంతరం భైనయన్ని దేవు; నర్భనము 

స్తరింవ6 

- 
- 

౧; ఆ. ౧౮౭; శే. మోహము, వలపు, “గీ,సూంభ్ధ 

పుర నైనం డైన సాళుషమోం౭వం, నల(పు గలను 

నా కకండుళ పగులు గలిగి యుండె,,,” భార 

ఉఊక్య్ళో, శ ఆ ౨౭౫. నీలా ౨, ఆ, కం; 

డీ చికు ఆలోచనము. “సీ. కలయ్రలనంపడి 
చందడించిన తాలి క సలంశిరకంచగ తులమెజయ,” 

భార ఆర, 2, ఆ .౨ర ఆము ౫ ఈ కోరా; 

ర్ ఎంచుట, అనుకొనుట “గీ మనము గాండీవం 

బంపున మని ళతలంవంటలంపులోనన వె చెను న్ 

తణంబ., ,..చానుదేవుం డనఘు జై. ౧, ఆ, 

౧౧౬; $8, ఛ్యానము. (చూ. తలంపు చేయు ?, 

మనస్సు;హృవయము. “కం ఓీత్రల్లి కొదవ యొక్కటి, 

నాతలంపునం దోంచినది నినన్ నలయు గుణా, 

స్వీతుండు గానిుుతుండు (వ,నూతుఎ డగనంట 

య కాలనురక కి యలన్.” కళా, ళో, ఆ. ౧౩౧. 

ఊఉ. హరి. ఈ ఆ ౧౩౮ రీ. తెలివి “సీ, అధర 
వల్లవ మాన నంగంబు నుచు దంతతతంబునం 

గొంత తలపు గలుగు” కాళ, ౨, అ, ౨౦; 9, 

జాగరూకత, హెచ్చరిక. “క. అలు నైనను బగ 

తునిజెసం దలయపు గలుగ వలయం,” భార. విరా, 

అ 

తల6పుచూలి. జీవి. (తలంపు? మూలుషఇ) భావజుండు, 

మన్మథుడు. “వీ క్రలంపుచూలి మరుండు వల 
జేడు చిలుకకా తామనివెలి గాడ్బూటరదపు 
దొర. గీ, ,.మదనాఖ్య లమరు సాంబ.” సాం, 

ని, చేవ. రా 

కలంపుచేయు, దే. అ క్తి క్రి. (ఈలంపుగా చేయు) ఎంచు 

భావించు, “ఆ, రకర, తల-పుం జెలిసీ తగుల 

దలంపువేనె” వి. ఫు, ౬, ఈ ౧౮, (శర పొ) 
నం కీ" 1. ధ్యానించు. ys ఆత్ర మూ  ర్యంతరం 

చై నమన్ని జేవు, నర్పనముచేసి నియతి నయ్యష్ట 
మూూర్డి, బవుశ్రపో వ్రత నియ మైకథల్లని ధాత; 
తలంపువేనెను మది నొక్క_కల౭పుః క్ ” చార 

3, అ. 33;2. జ్ఞప్తికి 'దెచ్చు. “క, ముంగోలు 

మొలక వెన్ని ల్కలం గలభగంబడుకమంబులుం గలగ 

గ నోశ్చంగము గంగాయమున్యా నంగమముం 

దలంపుచేసె సజలాకృతిమైంో కనిక, ఈ, ఆ, ౧౨౮౯, 



శస ట్లు అ తల iri వు 

* 

క న్ పళ్ల ర్త జ ఖై వూ ష్య దమ ఇ ia శ ట్ 

కలప నం చర్మ wi కో ర్. ౧కలపునన్ wy ణి అము. దె ,] జ ce 6, గానము, స er ee భ్యూకలశుడ 

జ కి వచ్చు “గ నందవమునకను ౫ జ నాకో BC te Pe నన ము 
బూ ఇ a నల! న్ా మ్య య్ ద క్ 

Ca టో యశ య లో ౬! ద్ ఇలా మ ఆం వసు త్ న్ అనా శ స మైకు ండపుడు ను అ +9 యుప్తుడు: క్యు Se అన ట ల) £౧9౨ 

ఒ౨ంపున బాలనహ్ఫు- యమునకు నభికత్రర మైన విణ ముషనము “సీ నన్ను ల తికించుటయ 
లా వు 939 ప నో శ సల 

కరి కావ మాజహీల్డ్ పష ౧ ఈ 7౯ వెం సీకుణి పుంకుల, కె వలకట్లు హా డం 
క్రీ షె న! చూ ల్ 

ఊాె. వికె, ౨౨౦. : ౭. డుగా ల ఈ స్మా ఫ్ ౯౧. 
: లే 

నరం సూరా ను, : చొ పం కి ప { శ 
చది IRS చా ప్ ఖా న్ ీ శ కల సఘానిక ముల దక్షం పం. 6లసంమానికము.. ఉండకు జ అం షకలగకడచుం.. ఇ కరతోను 

వా కాకుల జన | స పక్ న 
వాలం సాం, ని డన ఇరా i ముక స్పాక్ర్ అచు బీ. క, .నరమెపే 3 

నంయళజాయి, జే, వి ళీ స కిం కాయణం! CE i 
SLC 00 తి రాళ (తల: పు రాయి LAS కామకో. | వజ మితోరాన యంచు 3 భుజములు కలకడ 

వీ ప న్ Le ae జీ న్న శాలి od ' అలీ te లా లప శ wis టం న x, 

౧2౫ అబి శారలబాలల లంకు రాయ P| రాకపోకల: బేకన్" భాగ ౧, గ) 220. 
ఢి 39 se : వ బాాభ్తుజ హో శరుగకామయిం. వా జ. క. TNT ON CTT మ 

అ : 
క దు కో ర. 

నా. 

వగ. రామా, స్మ ఆ, ౧౮-క్ం ఆ డో కల a ఆ బమున న వుగము చా, (ద్ర ము చృాజ వు ద 

జంపు తలం న మిగ తలం కనను త ల | కాణా 
వ [ i x 9 ప్ర ఊగు ౦౮ చంచ లా తో 

య విఘునిం .అకడచి తకు. ae నశనచ్క 
కొం మొ, శ్ Se zs లు 39 

జ *..' యముల ధర జాని దివి నత్ముగ్ర్యమునన్. 
ay] క్ష జ No DE క ర ~ శేలప్రువాణు. దే. అ క్, (తలంపునుపాబజు) జ 5. 

ఇవ గ * (తలంపు 2 ము; జార శల. ౧ ఈ ఆళి. “=~ ..ఇ టుభయమ 
TN 2 : / ; యం 

వచ్చు. క పిళము కాప రముం,బొపీన హోషంబు ! ౬ క్ల జ 
(; i ఆ: వైన్నంబులు, ,,తలవడియె నటనమయంబున. క 

తలంపువాజనం బశ్చా,త్తామమున నో, ! - : లం 
ల :  కలకడచి పజ... యలవ్టం జలంబును 

కనిక, క్క ఈం ఎరా, | WU 

కలంపుపాక్చ = was (శ. ర్ఫ | 

తలఃపుసాక్షీ* మి. వణ. (కలణుశాసాశీ) స్తావెక 
ey సి వెజీయగినచేకదా జక కి. 

'జచ్చుకొ వని యడుగంబడుసావీ. “సీ, మజనక | 

యాయర్ల్త మెజుగు మా వని యివ్హు కల:పింవం ' 

బడువాండు కలఃపుసావ్న్ో విజ్ఞా. వ 

న. 

సవ ౧ 

తల౭చ్రైలు. చే వి బం (కంక్+స్రైలు 

కౌలమూన దోసీళ్లతో వభూబరు 
నొకరు పోనికొను నానుడుబియ్యము.. 

నాథునిమొళిన్ దల బ్రాలు పోనె 

స్వా గీ ఆ. రారో, దళ ౭, ఆ. ౧౮౨ 

తలకట్టు, బే. వి శే, జుట్టు శిరోజములు. “సీ, 

వవడంపుజొత్తులం జెవ్చలయా వడయంగం చావటం 

దలకట్టుభంగి గప్ప .ి”భార. విరా, ౧, అం ౨౨౮, 

అనారు దో. ౨ ఈ ౧5౦; 2. కిరీటము. 

ఓకీ .టెపక్యు వెలయు , దలకట్టు నాలను.” 

ఆర భె. ద్వి ౧ర ౭, తే. పాగచుట్టుట. (శర); 
కీ పొగ (శ ర్య త్. హూల్చుమోందం. జేర్చు 
“అికారచివ్నాము అకారము. “సీ, పట్టె వట్రు 

వయును బరివుష్పి తలకట్టు గుడినున్న, కియ్యము 

నుడియ- ముడి గీ. కీలుకొన 'హాయనంబులం 

చాయ 
WA Nd 

నవలా...” | కలకాడి చే వి బరు వధికమై ₹ం 

చాయ,” పాండు, ౧ ఈ 8౧. అప్పకః! 

క్ గు డ్రా ఊల్లం మ. మోజు. Oo 

కవిషభంబుక నంరూధథకటకుం  జాయోధనంబు 

విడిచి యోధధథర ౦బు= దలకడచి పాటిన...” 
ఊ రా, 3, ఈ ౨9 

కలకహు. చే. వి, జలజంకువిశేషము. (నీరుడుము, 

జలనోధిక అని ట్రం ఎపీ సీరుకుమ్మరపుర్వు 

స్పిషీగ తలకప్న ఖా వాంస ళ ఆఅ ౧౮కు, 

' కలకము, సం, వి ఆ. న కొలను, 

ండెద్దులకం'టె 

హాచ్చుశగా కట్టవలసీనవ్వుడు సంతనచేసి మొదటి 
కాండికిముం ie గ క్రైడిమలీొక కాండి, నం 

నము. (క. రు 

కలకాయ. బే వి కల్కశిరము. “దం పులుల వధించు 

ద్రుంచుం నగురుపోతుల దుష్వులం బప్పరించు 

న బడందన్ను6 బందులం దినున్ దలకా 

యల: జీల్చు దంతులన్.” నుద. 2, ఆ. దిగే 

వరాహ ౧౧ ఆ. ౫౭ 

శలకుమోణు. దే అ శ్రీ (కలకున్ +మోటు) ఆతి 

శయించ్చు మిక్కు.టమగు, ర కీని. బాజెడి 

పురుహూాతు వెన్కొని బొడుదలం బట్టి దర్పంజు 

దలకుమోజుో న్భసీం. వా ఈ ౧౦౧౬౫. 



తల 

కలకూడు. చే. ఆ (క్రి, (కలశకూడు). 1. సీద్ధించు, 

ఇజవేటు, “ఉ.. నా కోరినకోక్కె_ చేడు దల 

కూడె నలేశ్వర,...” భార, ఆర, ౭, ఆ 3౧౬, 

భారం భమ + ౨, అ. ౭64, 9. ఫలికమిచ్చు. 

ఫలించు. “ద్వి, వనజభవు(డు మెచ్చి వర మిచ్చు 

వేళ, నరుల శాన్నక యున్న నాంటిక చెల్ల , 

దరమిడి చే డిజే కలకూడె నీకు.'రం. రా. యు, 

ఏ౧. పు; 8, లభించు. (చూ. కలకూర్చు 

కలకూర్చు. చే, య (కలకూడు. థాం ప్రే) 

ఇ వేర్పు, దష అంతయు 6 దస్ నట్ట కా 

1814 తల 

మౌకృ్చష్ణుండు తనదుకాలుకడంకతో,"నే మింది 
"కెత్తి తాంచినునీమెయిం దలకెడవువడియె నిబ్బండి 
వెసన్,” వారి, ఫూ, ౫ ఆ. ౧౮౪౭. 

తలకొట్టమారి. జే, విణ. (కల+కొట్టుశేమారి) 1, 
శిరళ్ళేదనము నొందినవా(డు. (శు రూ 8, 

దుష్రు:డు ; అవినీకుండు, “గీ. నందనందన 

డబ్బెనా నవనిధానుములును దక్కినచంచానం 

జెలంగుం తి తృమామనోవారు( బాసీ నేం డడల 

వ్రాసెనార తలవ్యా(త కలకొట్లమారి ఛాక” 
| 
| రాధికొ. ౨ ఆ ౬ఒ౬ం 

కనుచుం బలికి బొంకునం గాని భామినికోశ్కె, త్రలకొట్టమారికనము. ద్వ. వి. (తలకిొట్టమారి 4-కనము.) 
తలకూర్చ "లేక తద్దయు నున్న వాడు.” రం. రా. 

ఊ. ౨౦. పు; 2 లభింవంజేయు, సమకూర్చు. 

“కీ కగినసాహాయ్యంబు దలకూర్చుకొని వగ 
సాధింవపలయు నుత్సాహాలీల నా. వంచ. ౧, 

ఆ, ౨౨౦౪. 

కలకెక్కు.. దే. అ, శ్రీ (కలకున్ +ఎక్కు_ ఎ 1. నెత్తి 

శెక్కు_.ఇది యవజ్ఞ ను గర్వమును సూచించును.) 

“కీ కమలించెం గాక  యంగజవిరోధిశిరోధిం 
దలశెక్క_(బాలెశే వాలవాలంబు.” వను, ర, ఆ, 

ఎఅ౯ోచ, శివుం డిటు రమటంచు దయ వేసినచోం 

దలకెక్కిా తుగ వై ,భవమునం జూచుచో నడుగు 

వట్టితివి. . విజ, ఏ3 ఆ, ౫౧. 2, అతిశయించు. 

వర్ణిల్లు. “ రీ రోహిణి రూవలేఖావిశేవంబున 
"హెచ్చ నచ్చామమోంది, వలపులు కల"కెకి్య. కల 

నైనం దమవంకం గడకంటం జూడమిం గడవు 

సతులు. గీ. విరహితావభరంబున వేయి చేయి” 

వరాహం ౬ అ. ఈగ, 8, కలుగు. “గీ. అదియు6 

దల్లికి జనియించినది మొదలంగ, సంగమాెపిష్ 

కలశెక్కి. చాల దివురు” వాంసన. ర; ఆ 

౧౯౮ కీ. బోధపడదు. (వ్యవ: చే నెంత బోధిం 

చినను జా నికి పాఠము దలశెక్కు_ లేదు 

కలెకెడపు. బే. విణ. (తలశాశెడవుఎ కలకి ందయినది. 

“ఆ, శకటుకలం పెజింగి చయ్యన నాలోనం 

జరణ "మొకటి లీలం జాంచి తాంచెందత్ తణంబ 

పంది తలకెడవై 'పాస్పియపులనందు వెడలి 

. యవనిం జిదరలొ హారి, పూ స అ. ౧౭వ, 

ఊఉ. వారి, ౧ అ. ౨. 

కలశెడవువడు. ద్వ, అ. (క్తి: (తలెడనవ్ర-[ వడు. 

కల కిందగు. “క. వీ మిచటం నాడుచుండంగా |- 
టల 

శా 

జౌష్ట్రము;. అవినీతి. “సీ బట్టహ+ర్చుతనానం 
బుట్టచెండ్లగరీని మజబెనో తలకొట్లమారితనముో 

శళాం. ఏ, ఆఅ. 3౭, 

తలకొను. చే. ఆ క్రి (తలశకొను 1. కలుగు 
జనించు. “చ. *ెలొని నంగమంబున జనించును 

గామము కామవృద్దిచేం దలకొనుం ద్రోధము న 
శేషు ౧, ఆ. (శ. రు భార. శాం. ౧, అ, జూ 
2, యత్నించు. “క, అలజడియె కాక నీ శే 

నిలుకడ నొకమేలం కలచా నిజము వినుము మా, 

చలుకులు సుక్రతిం బడయం, దలకొను మొక 

తెజిగు డైత్యదర్పధ్యంసీ.” భార, దో ౧, ఈ 

5౪౩3; ౪ ఉండు. దిష. తలంపులోల చాయక 

దలకొన్నయలుక్కు  లుపుచుం జం దృమలీడేవి 

పలికె” ద్వి, వారిశ్చు, ఫూ. ౧౧౧౨. పం, వొంసం 

ర్క ఆ. ౨౧౩; ఉ. కలయందుండు. “క. ఓయి 

ఇెజజా౯ా తలకొనం చేయుము విరు లివె జవాది 

సాయం బట్టుము. , ,” సా, ౨, ఆ, రాక; ర, 

పృకాళించు. “సీ, దంతమా_క్టికరుచి దలకొనమజు 
మాట వలికినం గాదె యుత్పలదళొాతీ.” భార. 
విరా* ౨, అ. రసు 6 శేయ్యకెచ్చు. “క, పొర 

చొరి సగయుచు మ్యై గ్టుచు, ధరణీన్లలిం చొరల6 

బడు-చుం దలకొని ళిత్సం, చొరసినవయు్యు హయం 

బులు భరియింవవ్రు కొంతతడపు వల్యాణంబుల్ మ. 

పూరి, ర. ఆ, ఇరా. రం, రొ. 5, కిష్కి 0.౨౦౬, 

పు సం శ్రీ 1. తాల్చుః వహించు. “క. ఇల 

సీై కొన్న తెజంగు తలయంగ ధర్మంబొ కాడొ 

చైవ మెజుంగన్, వలవనిచింక యుడిగి ధృతిః 
దలకొని "పాలింపు యజ్ఞ దత్తుడ వగుచున్ 

భారు శాం, ౧, ఈ ౧౧౩. భార కర్ణ. ౧౩ అ 



డగ ది నుల 

ఠి 
౧౩ ౭; 2. శికసానహీంచు. “ఆ, శం డ్రి యాజ్ఞ ' కాళ్లతోడ నావు వదలం ఇట్టి యుక్తి యా 
ఖీ దలకొొని రాజ్యంబు విడచి యిట్లు కైళ్య | బోతుః ఎలక “ల్కబడ్డ్ యుజ్రు గట్ బయలు 
వృత్తి నున్న, వాయడ, ఒం a ౭, ఆ. ౨౩;|  కితికెౌవి, పు, 8, అ ౨౮౨. ద్వా. ౨, ఆ ౮% 
3. అంగీకపంచు. “క, నరహితమునం ద్రార్థించితి కలకోలు, చే వి తలవొను ధాం, కలకొనుట. (శర 
ధరం బుట్టుం డశుచు చాని సలకొని? “య యన్. | కల క్రిందు. డే గణ (కలా కి దు ఆఫోముఖు 
భార. భీష్మ. ఏ అం ౨౭౪౧ ఛాొరం దో. ౧ అ, యమెనది, “వంకల క్స్ దు "తై నర వ జములంటో 

3563; a అవలంపేుచు. “క. కుల మెంచ రా రాడి దబు అకా, చ 3, ఆ దం, జః 
కోళ్లకు: చలంకరు వడి వాని ఇరుస మలంవరు. “తల్ల కిందు.” సానందేో, ౨, ఈ ౧౨౩. - 
సీతిన్, నలకొనరు అకు కలకంకులు చారి కలకు 6 వి (కలకడ) (వండుకొచునప్తము) 
నమ్హంగా నెటు in హంస, ౫% ఆ. ౨౬౭, తలయుంచుకొను దిక్కు ; ;  తలయుంచుకొను వ చే 

తలకొనుచెంయే, చే, అ. క్రి. (కలకొనుశాతెంచులలా: నము “నీ తూర్పు" కీణాములలోన రకినట్టి 
స్వార్థమున) కలుగు, a “క బలీ వలి! 

క లయ్యు వగరును,  పలమ్రును నుక ' 

నయును పలకోొముఇంబెన్. కెల్లీ భార, ఆవి, 5, న్. 

౧౯౧. pa 

కలకొజుపె. జే. వి. (కలశకెజబు) 1. శ నతు 
చేయునపుడు తల యంంటించుకొతివి. as 

పొంత యుల్కుులలోనం బొడ కాలి, కొొంక్త | 

చిక్కిన కడకిొఆవులు జెచ్చి శుజుప్రోగుగా నిడి; 

కొడుకునం దునిచి, కొజువి నొక్కటం సలవొలజి 

విడం బూని.” ద్వి, హరిశ్చు. ఊం ౨౦౫౮. వం; 

2. సాఢశ శత్రువు (బ్రా) 

| 

t 

తలకొలుపు. జే. స, క్రి. (తలకొనుఢాం శ్రే) 1. కలి 
గించు, “క నీమో యిది జేవరకను, ss 

నింత వెజింగు దలకొలివిదునే.” ద్రభొం ౧, ఆ 
జ 2. చెజివేర్చు, “ఊా, ,. అంతం చ దోశి 
మత్సతు లుదాత్తమతిక - భవదీయచవాంఛికరబుం | 

కొల్పం జాలుదురు...” భార. ఏరా. 3, ఆ. 

౭౨; తి బోధించు. “క. తెగి చంపరాదు గాక 

ముందగ వని దుర్నీతు లపుడు కలకొల్పయ నీ, 

చసమంత్రూలు సీఫవును సీ పగిదిం బడవలనె నిట్టి 

పొవము గంటే” నా, పంచ 3, ఆ ౨౯౦; 

డీ స్రేరేచు పురికొల్పు. “క,+.మును కలల 

" నస్సీ్మొన లెల్ల నొక్ట్కమొగముగ్యు నొనరిచి 
. తలకొలిపె భూసురో క్ర కము డనికిన్.” భార 

దో ఆ ౪౨, భా రా యు. ౬౭3. 

కలకిోల. చే. వి, (తల +కోేల.) సాధువు కానియావును 
పీదుకునపుడు కొనను తౌడు కట్టి చానికొమ్ములకం 

దగిలించి పట్టుకొచెడుకజ్ల. “ఆ. ఆవుం బిదుక 

బోయి యలివేణి . యొక్క... తె, 

Tim పే 0 
దూడవెనుక |. 

దిక్కు తలగడ గాం వట స కక్కిన 

ఏక్కులు మేదినీశయధికరోగంబుం గావించు 

ననిప ఏఓ పు, ర, అఆ. ౨౧౭. “చ 

తలగడ: బాము. జేర్నుకొని : న చెయ్యము 

నమ్మి...” వాళ్ళకి. 3. కల్టక్రింద 
చెత్తుగ నుంచుకొచెడిదెండు ఊవధానము. “వ. 

ఫీముజేనుండును చవ్యటవ్భుతుంబు ,క్రింప నధికవథ 
శ్రాంతు లయి వయిపుట్టంబులు క ని కమ 

బాహుదండంబులు తలగడలుగా న్ని ద్రితు లయి 

యున్న సహోచరులం * ఛాక 
అపి, ఒ, ఆ. ౧౭౬ ఆం. ఖా. ది. ౧౬౩. 

కలగడిగించు.. చేంసం శ్రీః (కలగచుగు. థా. చే 

ఆభ్యంగ స్నానము చేయించు. “చ. తకలగడిగించి 

ఛాకపకభానము గట్రంన నిచ్చి...” పాండు. 3, 
ఆ. ౧౨౭. 

కలగడుగు. దే. ఆ. (క్రి. అ, (కలకాకడుగుం. 1. 
అభ్యంగస్నాన ము చేయు."క ,, ,తలగడిగిననాం:టి 

నిద్ర, కరుణులయుడలన్,  చొలయలుకనాంటికూ 

టమి, వెల యిం తని చెప్పరాదు,” సుమతీళం 
రాణా 2. అంటినళలకు సీళుపోయు. “చ, 

తామరకంటి యొకర్తూ తేట'వె, న్ని లపటికంపుబింది 
యల నించినగొజ్జణివూావునీటిచే, దలగడి?న్ 

యయాతికి...” యం రో అ. ౯౭. చూ ౯౬ 

ఇ అభ్యంజనము. “ద కలగడు గంగ నుర్చనము 

ఢాకపటావరణంబు...” పాండు, కే, ఈ ౯ 

అం. భాం ద్వి ౧౬౦. | 

తలగామే. చే. స, (క్రి. (తలన్ శకాచు కాపాడు. 

“కీ కలి తాం స్తేసినథర, ౦బు కలగాచు "దై వరిబు 

గొలిచినం దన్ను మనుచు”. సీఫిళ్ల కను. 

%9 

బుధులు, 

ఒక ¢ ఆ, ౯౮ 

cn 
దల్లనిం జూచి ౪ 
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కలగాము, ద్వ, వి. (తలగాగాము). రాహువు, “ద్వి. 
కలగాము ముట్రనికరు ణేందురేఖ.” ద్వి. భాగ, 

0% స్కాం. (శ. ర 

తలగుంజే. ద్వ వి. (కఈలష్లానంజు) నిట్రాడు. (శ. ర 

తలగడ్డ, జే, ఏ, (కల+-గుడ్డ.) పాగాగుడ్డ, తలకు? 

జుట్టుకొనుఐ త్ ము. 

జాటుగా6 బట్టి.. ర ద్వి, శ సా, ౧, ఆ, ౧౨. పు, 

తలగొను చే. సం (క్కి, (తలగాకొనుఎ తాల్చు,ధరించు 
“క అలశంఖచూాడుతలమణి, తలగొని మణిఘటిక 

భోగకతిం గలశీవుం, దలపించురోహిణీసుతుం, 

గలసి తిరుగు వారి సగంధకస్తూరి కియన్.” 
సొంబో. ౧, ఆ. ౧౦౦. 

తలవీర, ద్వ వి. (తలషావీరు. తలపాగ; కలగుడ్డ. 

“వ్వ, ,,తక్కి_నయలంతలిమానును లెల్లను దలచీర 

వాటించుకలంపు లేక యొండొరుల నిలు నిలు 

మని వలుకుదుం, ..” భార ద్రో, ౫ ఆ. 5౨౫. 
“గ, _.ఇెప్వు పౌవలు దొడి తలచీక చుట్టి” 
విజ్ఞా. అభా, ౫౨.౨; 2. అవగుంఠనమ, మేలు 

ముసుగు మునుగు. “గీ. అతివమనమున సీస 

“మూసాంబు  భయముం బొడవము నునుముంచు 

చె _త్తమ్మీం బొదువుమాడ్కి_6, (బధమచిం తాభ 

రమ్మన బద్మనయన్కకోరి తలచీర వాటింప నేర 
దయ్యొ.” భాగ. ౧౦ స్కం, ఊ 33౧. “గీ. 

అతండు సెండ్లికిం బిలిచినయట్లు వికచ,వ్భాదయఃం 

డై తలచీర యాయితమునేసి (ద్రు,పదనందనం 
జూచి నాతోన వెనుక్కనల్ల నంతంత నరుగుదె 

మని కడంగి.”” భార, ఏరా. 2, ఆ. 3౨౩౨. 

కలచీల, దే. వి. (తలఇచీల.) న్నిట్రాడును వతపుం 

గదురును చేర్చి చిగించెడిచీల. (శ, రు 

తలచెదు. దే. అం ఈ (రల7వెడుు) భయపను. 

“క తలవెడి పాజక్ష బావోబల మొప్ప 

నాదుదృష్టిషథమున ధృతితో,నిలిచిన. ..” భాగ. 
౧౦, స్కం. ద, ౮౯౫ చంద్రా. ౬, ఈ ౯౩; 

2, వైధవ్య "మొందు. “నీ ఒడ లెలుంగవొ 

చచ్చితో యురిర్టి . లేవా, చేరంజూలక కలవెడ్ 

జీర్ణ 'మెతొ, కన్నడం బెట్టు చొచ్చెదు గజవ 

తీంద్రం” ( పెద్దనచాటువుఎ 

కలచేమురు. చే. వి. (తలగావచమురు 1. తలకు రాచి 

ఇడినూనె. (శ. రృ; 2, నూనె “త్రెలము, 

క్ట దిష్ట. సన్న ంపుందలగుడ్డం 
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అ భావా వాటాలు, 

తల 

“గీ _,.తెల మలరుం దలచమురు నూనె యన," 
చేంక. మాన, ౭౨. [ చావడి, (శర) 

కలజౌవడి. జే. వి [శలషఫ్లాభావడి. ఇంటిముందణి 

కలమేంచు. చే. వి, (కలఢశేచుంచు ముందళీజుట్టు, 

(ట్రం “కీ దండ తె దప్పిన దవ్వు. ్రే,ట్రజికినం 

దలచుంచుం గొన్న నౌబలము గొన్న ” ద్వా, ౨, 

ఆ, ౬౦. 

కల చే ట్ర జే, వి. "శలషాచుట్ట తలపాగ ఉష్టీషము, 

ఉరీ బలు పాొపక్రలచుట్ల లలవరించినవారు లేళ 

చందురులఃం చాలిచినవారు.” "పాండు. 

ఈ ౧౬౫, క 

తలమేట్టు. దే. వి. (తలశచుట్టు 1. తలపాగ, ఉష్టీ 

మము. “సీ. ,.రారాజు ద్రోణ, తనయు౦డు6 జుట్టిన 

శలచుట్టు నల్జనియవి సూతపు త్ర్రుశిరోంబరంబు 

_ వచ్చనియది...” భార విరా. % ఈ ౨౧౦. 

వృభాం ౧ ఈ గర బై, పాగకట్టుట. (శ ర 

శలచూపు, చే. అ. (క్తి. (తల+ చూపు 1. పొడ 
చూపు కనబడు. “సీ, కనుషై నొకచోట నున 
ఫఘనాఫఘవనరంగ విద్యున్నటీ నాట్యావిలసనములు, , , 

తలచూపె నొకవంక దరదళ ల్సేవంతికాగంధి నీ 

వారకణగరములు.” సారి. 5, ఆ. రజ వారి, 

సూ ౭, ఆ. ౧౮౬ 2, కలుగు జనించు. “గీ. 

-వేంకి తలచూపె దావా మావిర్భవించె"” కాలీ, 9, 

ఆ. ౧౨౧. 

తలడించే, చే. అ. క్రి. (కల్యడించ్చు చలించు 
జంకు, “లయవిభాతి. ..పెలుకుతి జరానుతుని 
బలము రణవీథిం,జలితదనుజావలికి బలికి భయభీక 

సుర్కఫలికిం | ద్రిజగచ్చలికి వాలికి దలడింభెన్ లో 

భాగం ౧౦, స్క పూ. ౧౫౬౧, 

తలడిల్లు. చే, అ, డీ బాధవడు. “ద్క, ,విర్క'క్తులు 

తలడిల్లు వేళలు...” భోగ. ౧౦. స్క0.-ఫూః 

౯౬౨, (శర పాం 

తలకంత్రము. మి. లి. ఎలగోలునై నము, రలుద్ధ 

భూమిలో మొదటిసవరణ చేయుటకు వంవంబడు 

సైన్యము. “ఊఉ ధారలు వట్రంబంపుతలకం త్రము 

చావడినంపురత్న భం,డారముతో డ్ గుజ్జపుదడం 

బులం ముంగలివంపుసందడిం, జేరలగనీకుము . ౪ 

కు. నం. ౧౧, అం ౫. 

కలకల, దే. అవ్య, 1. పతి యనుదానియిర్థము 

నిచ్చును. “చ తలతలఫారువ_త్రెములు తద్ధయు 

౧ 
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మించె గరీశుచెంగటన్ ,, , చంద్రా. ౧, ఆ ౧ర, డన మమ భరణభకంబు డతీణకటకంబుం దల 

జ. 9 ఈ ౮౪; ర్తి (వ్ కృతముగాం “క వలు ద్్మ్మైదం.ల్ హరి ఊ ౧, ఈ రార 2. 

కోల కేమో రోనము, గరగనమో జాడ వైనం మోజ్బుమి=చు, “గ ఒక్షలో కేశ్వురుండు రమువీరు6 

గాచి కడంకం, డలతల వట్టినొనంగా, వలవంటినొ | డిట్టు, వనికివత్తు వటంచు: ేదట్రినఫ డె భూన 

చంపి శో వలచంటి నొక, '” చే, వంచ. ౧, ఆ | ఇంమిల: పలస్రైక్క్- భూజం నొంట్,..” రామా, 

౨౫౧. విం 1. మెజ ముటయం దగుననుకరణము.' ఈ అ, ౧౮౭. 

“క గెలుపు ధ్రువము నీకును మ్టైయిందచలకల మను | కలధరించు. ద్య. సం (క్ర (తలన్ఢాధరించ్చు. శిరసావ 
బాయ దో దై త్యాంకకుడుుు చెలివొండి; పించు. “గీ లిష్టజుం దనయాజ్ఞ తల 

k 

యున్నవాడు.” భొర రో 3, ఆ ౧౭. ధంంచి వార, ౨౬ ఇహ తలనిడు తలం 
బవు. క ఆ ౧౮ 2. ఇంచుక మెజయుట! దాల్చు. మొ, 
యం దగుననుకరణము. “క కలకల మనుచీక। కలనట్టు, జీ. ఏ. జేరుపురుగుకొజుకుటచే మోఫ్ట 

టితో 9 ఇలతెలవాజంగ లేచి, ఖా నిరం. ౧, a, (క. ర 

ఈ ౧ కలపండు. బే. వ. (ఈలశవండు శల. “గీ వలుకుం 
కలత్రాడు. జే. ఏ (క తల+ తాడు వ జ wales జేనియ గలకలవండు వే పెల్వం, దలంచి ఖ్. ద్వా 

గట్టుత్రాడుో నే గడ్డి వే డలించె: దలత్రాడు కీల ౬ ౨౯, ఆ. రాగా, 

దొట్టి మారి వెడలీించువడువున మాణవకుండు '” | కలవడు. దం, ఆ... (తశలవడు Ll సిద్ధపడు 

పాండు. ౫ ఆ. ౨౪౫. శుక, ౨, ఆ, గక గ తొడంగు “క కలుషీంచి తా మేతుండు పలీకె 

శల కాణము, సం. వ. అ. న చేజోడు. “వ, కేను | గదాధరునిం జూచి పాండపుతో న, చ్చలమునం 

త్యాణకల్న తాణంబులు భంచి...” భార, బరా, | బోరంగ దొమికిం దలపడితివి నీకు వీరధర్శ “మె 

ర్క ఆ. ౧౬౮౪ యనుచున్.” శై 8, అ, ౧౪౭౮ రామా, ౭, 

తలదండ. వై. విణ (తలగాదండ్భ వాద్దును రత్నంచు. ఆ, ౨౭౬; 2. సమాపించు. “గీ ..,కొమ్త గదలి 
నది, “సీ. ఇల కెల్ల దలదండ చెలియలిక ట్ల యె! జల్లు, తలవడకమున్ను సంగళ్లం 7 డని: చేపలు.” 

రాజాజ్ఞ నస్థివై రాదు గాక” భా, లా అయో. అము, ర; ఆ. ౧౩౦ 8. ఏర్పడు. (శ. ర 
౨కి స క్రి, కవియం, డీకొను. “చ శలభము వహ్ని 

శలదుడ్డు. డే. వి, (కల+దుడ్డు) కలగల చేతికజ్ఞ. మోదం జనుచందముగా= నృపాలు6 డర్ద్జునుం 

రని కొడిదిశూసల మొల త్రాడు తలదుడ్డు చీరణం దలపడం బోక...” ఫారు దో +, సి ఆ ౧౧౮౯౮. 

బులపొదియును. .*”* వేంం పంచ. ౧, ఆ గ౯౮.! వారి టా 3, ఆ ౧౧౫ 

తలదువారము. ద్వ వి. (కలశాదువారము) తల వాకిలి, | తలపాగ దే వి. ఉష్టీషము. “సీ తలపాగ పౌర 
(కీ తలదుచారంపుంచొంతల నంటిబోదియలును..” | మాంద6 జెలగిడునాయు థార్నన సల్పినట్టిదాసననపుం 

అచ్చ. ఆయా. ౧0. బూవ్రుళ” శుక. 3, జ, ఉఎగిరాం దశా Yer వా 

తలదూర్చు. చే. అ. క నివసించు. (చూ. తలదూర్చు ౧౧౨౨. 

కొను) కలపాటు. ద్వ. వి. (శలవదుధా) యుద్ధమునం 

తలదూర్చుకొను. దే. అ, క్రి. (శలదూర్చుగాకొను -| దాంకట్టు కవియంటు. “ద బలములపాటు దాయ 

.స్వార్థమున్స నివసించు. ఉండుం తగ్గి నురేం| తలపాటును జూచి,” రామా, రా ఆ ౯రా 

ద్రూడు జీర్ణ పర్జాశనమున, నొడలు కడు జిక్కి భాగ, ౧౦, స్కృం, ఉక్కు ఈ రర, నిర్వ 

టు “నున్న తవసే, వడంతి శలదూర్చుకొను ౧౦ ఈ ౧. 

చుట్టుగుడినెవంచం జేర మదనునిమహినుంబం | కలపాలు. దేవి, 1. తలపుశ్లో. హ్. పులే తల సూలం 

చెప్పం దరమెలీ' Ao ర్య ఆ రాణ నాం బున్క_ ప్రులీయ నాగి ఆం. సనం. మానసః 

కలద్రొక్కు.. డే. స క్రి, (కల+ర్రక్కు) 1 ఎక్కు) ౨౫ సుదు ౧ ఆం ౧౧కి డి శ్రీలు పెట్టుకొను 
“రధిరోహించు. క . దరదకుందిరాజి స్తమేతుం వొకవిధ మనుశిరోభూషణము. ళో చెక్కుల 
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వ్రైవల సీరపుమించులతో డం దలపాలు తళుకులు 

కడబడంగ,”” విక్క. ౭, ఆ ౧౫E=: వఎరావా. 

ల ఆ, ౮౮. 

తలపుచ్చె. జే. ఏ. (తల పుచ్చ) క-పొలము, తలపు ఖై, 

“ద్విం ఈయింతిం నొనివచ్చు టబెజింగిన నన్నుం 

బోయినప్పుడె తలపుక్చెను మింగు.” ద్వి, వారిశ్చ. 
ఉ ౧౦౧౬. వం. 

తలపెట్టు, చే, అ. శ్రీ" ప్రారంభించు. “క వెజిపాక 
క్ లే క్షీ తెమసన మిము నెన్వ డింత 

తెగి చసెనొకో యిణీం చిలి యుండి యకటా, 

కొఆవిం దలయగోశికొనుటకం ఎల పెక్రాస్*” రాజ. 
చ. ౨, ఆ ౪౩3, కాళ. 3, ఆ, 

1. రలపడంజేయు, తాశీంచు, “చ,,.ఊపాయపు 

్రేలరిమాట లాడి ధృీరలమది వైన నూరక విరోధ 
"మొనర్పుచు నుండురాజులం, 'బెలుచన శేంచి 

తెచ్చి తల పెట్టువినోఒపుందీంట వోవంగన్.” 

వారి. ఫూ ౫% ఆ ౯౨ భార. ఉద్యో. ర, అ. 

౨౦౭; 2, ప్రస్తావించు, “క, తల పెట్టకుం డిశ 

"నిన్నండు. , , ఈకథాస్థితి” కళా. గ ఆ ౫2౭. 
ఉ. రా, ౬ ఆ. ౨౨౨; లీ. తలపోయు, చిం 

లించు, “క. ళొదల థరణీపాలక్కయౌా: దలవం 

పాయె నిప్పు డందజలో నృెచ్చోం దలపెట్టక 

ఛనరి చ్చోం దలపెట్ట కటు విడువు చూతువు 
నన్నున్” సా, ౨ ఈ ౨౮. 

౨, న క + 

UU 

శలపొలము, చే, విం (కల+పొలము పొలిమేర 

వెంబడి నున్నపొలము, “క కజకలచొప్పయ 

వూలును, మణ చియంం6ం దలపొలముదిక్కు. మసలెడి 

పనికిన్ ,వెజతు నని పిటికిశనమున్క నెలీ విటుగుదు 

గాక సత్యనిష్థం దలంపుదే.” భో. ౪, ఆ, ౨౧౧. 

భార ఉద్యో. ౨ ఆ ౧౨; 2. ఊర్థ్వ్యవ్రదే 

శము, “క తెలతేల వేగిన నీ ర్వి జలపిలం ప్రవ 

హీంచునెలలచవ్వటు శిఫ్రావలకులకలకేకాకలనల 

ములు గలకలపొలంబు గనులగొనువేడ్కన్.” 
స్వా 5, ఆ. ౧౨ 

తలపోత. దే. వి (తలపోయు. థా.) 1, ఆలోచన, 
“క్రీ దై నంబుతలపోం౭తః దలకొన్న చెలువ కానన 

౧ మున వెల్లందనంబు గదిరె” భార, విరా, ౨, ఆ 

౧౦౬. పాండు, ౫ ఆ. ౫౦ 2 కోరిక; 

వలపు. “చ, = నన్ను నె, క్రెంంగున్ననె నం బొందల 

మదిం ౧ దలపోంళ క్లెనేని కృచ్చణ మునివర్ల 

mw స 

తలపోటము. బే. వి కంగేడుళీ. 

కలపోయు. చే. ఆ 

అట్ 

లల 

వాహానుండవై చనుచమ్తు, 44” భార, ఉద్యో, ౧, 

ఆ. ది౭ిజఒంని నిర్ణ. న్! ౭౬; 8. విచారము, 

చింత. “గీ, తనయు లందజుం బొలియుట వినిన 

యడలు, మాననంబు దహింప నమనుజనిభు(డు, 

వాగులు చును వచ్చె ననుతలపోంతం చేసి సు 

మక్క టికమునం జొ త్రిల్లు చుండ.” భార. స్త్రీ 

ఆ. ౧౧౭. అర్హ. భె, ప ౧౦౨; డీ, i 

“క కలదో లేదో యనిమయుడు, శలపోతయ 

కాని నిశ్చితీము గాదు సుఠరొ,దులకుం బునర్జన్మ 0 

బును కలిమియు లేమియును నరులు ee 

కప్పే” భార. అను, ౫% అ. ౧౬౨. డా హరి, 

ర్క అ, ౯౩, 

“గ్, _,తలపోట 

మగుళు డంగే డన నభవ అం. భా, ద్వి* ౬౨, 

కి. (శలంపుశాపోయుం) 1 

వివేచించు, యంంక్తాయు కవివారణ చేయు. “క 

కలపోయ నెందు త త్హియబలమునకం టెం గడు 

విప్పబల మెక్కుడు. భె రాం, బాల, ఇరా 

స్వా. ౨ ౭౨ 2, సంకల్పించు, కోరు. “ఆ, ,, 

తపము నిన్చం జేయం దలపోసి కీరభ్భం, గాళిరమ్య 

మెనయా శృమమునో స్వా. ఓ ఈ్క ౧౯ 8, 

విచారించుు ఆలోచించు. “క, అని మననునం 

దలపోయు చు దనళమ్ముని నల్ల నెత్తి దందడి 

తొరయగం, జనుచెంచు నృశ్కుుపూరమ్యకనుగవలో 

మ్ర,0గికొనుచుం గామిని పలిశెన్.” భార విరా, 
౨ ఈ ౭౯. భో, గే.ఆఅ ౨౫ స. క" 1, 

ఛ్యానించు “చ న రల సార దలపోసి 

సొఖ్యముల నందలో , 4౪” విక్క, ౧) ఈ. ౭0; 

2. పరిశీలించు. “గీ. హం ఇ _ శ్వేతాశ్వ 

తరమున చెడు, నువనిషత్తులం తలపోయు నొయ్య 

నొయ్య,” శాకీీ ౨ ఈ ౧౫౧. ఈము ఇ 

ఆ. 3౧; 9 నిశ్చయించు. “ చ చిటుత 

తనంబునం దగవు చి క్తమునం దలపోయ లేక.” 
భార. ఉద్యో. 3, అ. ౩౬౧. భార దో ౧౩ 

అ ౨౨౫; 4. ఎంచు, భావించు, కశ 
బరము "నివ్వం 'డాత్తగాం దలపోయున్. అము, 

ఏ, అ, ౬ర్భా లీ సరించ్చుజ్ఞ ప్రీకం చెచ్చుకోొను. 

“చ, ఆపుడు మనంబులోన ననయంబు పతిం దల 

పోనీ.” కళా. ర, ఆ ౯౦; భార. విరా. ౨ 
ఆ ౨౯౨; 6. కోవ, “క కనకధభాధర 



వాపుండు తనవతి గావలె నలుంచు: వ. కతిమా:వనదడంంఏపన ణే మాకకెలో క సం. ౧౦, 

మహావనమునకుం జనియె జవస్రీజనకులయనుముతి: ఆ ౧౬౬. (కలమాగువోని = మావితొలలోని 

దవంబు సలి పెదుకొ అకున్ వరాహా, ౬, ఆ. ౧౫. ఆనదాగా అప్పుడే పుట్టిన అసిఫపావముం) 

తలపోసికొను. చే, స | క్రి. (తలపోయుశాపొను స్వార్థ నరా ఆ క, ళలగామించు అతిశయించు. 

మున) చెప్పుకొనుం"వ. . , జాంబవదాగదు లంప్పొంగి ఉరీ na ఒలమి-చు వళిముంచు 

తప్ప డివి యవ్పవనకనయాగమన వేగంబ యగు! వాలించు. వలివపావడలుగట్టి.”' రాం వ. 3, ఆ. 
నతండు దడయక వద్చుటం బ్ధోయినవని వండు; ౧౧౭ కనిక 3 ఆ. ౧౬౦. శర పాం) 
కాని కాయ గా దని చాయగాం దనమాటయె నలు, చే. అ. క్రి స ల్ అలిక్రమించు; 

కలపోనీ కొనుచుండ *.,” రామా. ౭, ఆ. ౬ | ముంపటికి: బోవ్రుదాంటు.. “క కని యశ్వ క్ఞా 

తలచికనకాయ. డే. విణ. కలశనొందినది. క్త మయం గృపుండుశు గృ: వర్ముండును చిప్కడు 

చిలువడళశేవాయు  లప్ప్వుడు తలనికనకాయలై ;: బరపసమునన్, మనసేనకుం ఎలమిగిలిను మను జేశ్వర 
యథాయ$లై క్యూకులుపత్తులునై మొనతలు' క్రవిసెం (గీడి మద మెలరారన్.” భార. శల్య, ౧౩ 
నిలువక శేహిహికడకు నెజివెడి పాన్.” చై, 2, ఆ, ౨౪౨. “క. వడముడిం వలమిగిలి రయం, బడ 
ఆ. ౧౦.౨. (క. రః కల నెకరకాయ. ట్రం తలో నవా జేవుం డళత్యుద్మగ గత మెజయం, 

కలమాటు. దే. వి. (కల4ామాటు) నాశనము, చేటు. ; వొడరి షి భార, శల్య. ౧౩ సస దె ర౬ం 
“కు అలఘురఘువంశమునకుం దలనూ టించు। శలపన్నం ఏ విం (కల+ామిన్న శిరోరత్ష్న ము. విల, 

కయు లేమి క ఫ్యము గా స్కీవలన సమ స్తంబును' 'శ్రేన్టము. * దం ఆలరులతీనయు య్యల యొయార 

చేయ; చెలిసితి నామనము కలంశదీజె మహాతాి!  పుటాటలః గన్నయిన్నెలంకలతలమిన్న ,..” 
నిర్వ. ల్ ఆ, (2m ( రా విం వె, ఆ దక, వను. = & ర. 

తలమానికము. ద్వ. వి. (తలశామానికము)ు ఆలంకా | శలమాయి* దే. అ. (క్రి ముందజికి వచ్చు. “కం తల 

రాగము కలె సెట్టుకొనురక్నము. “ఆ కలువ | జడి తలమోణేన కాల్బలములం చొడిచేయ. ,. 

వీరులజెనిం దలమానికము గాంగం దాల్చినట్టి భార. విరా, ౫, ఆ. 3 ౧. అ. క్రి స క్రి (కల 
దొరకు...” వెన్ను ౧ ఆఅ ౧౧౭. విణ. మిజు మించు మోజు “క. మారును గృహస్థ 
శ్రేష్టము, “క. కన్నియకలమానిక మగు, నన్నా | ధర్మము; మేరకుం దలమోణీ చనక,..” పాండు. 
గంటిచాలిపేరియతివన్”” రామా. ౫, ఆ. ౧౮౯. క, ఆ. ౨౯౨. “డా, . ,పొమ్య చమూవధూూటి స్కీ 

అచ్చ. యు. ౫౭౧. సౌ వస మైనలెస్స యటు గాక నినుం దలమాజె 

తలమానిసి. ద్వ వి. (తల+మానిసి ప్రధానపురు, _ చేని, శైం ౨ అ. గిం. 
మండు, యజమానుడు, “ట్, త్ గూడి | కలము. ఉభ. చే. వి, 1. విధము, రీతి. “చ. జెలకొను 

యొవ్వర్ను వితా నిను మాతల గాక యంండ ని జూటసౌరతటి నసీనవైరవిణీవధూటితో, లలిత 
మాయలు పన్ని రింత కంక తలమానిసీ వింట| సుధాంశు గూర్చినతలంబున , + = కవల, ౧, ఈ 

క స్కీ వేయగ శీరవో.,. * వాల్మీ కి ల ఆ 3, వి నతాము, (శ ర్ఫ విణ, శక్యము, " కం 

౧౨-౨. అట్లు, ల్లానముతో మెలల గాం దలంబి యొరు 

కలమాళిగ. ద్వ. వ్విః (కల+మాళిగ్ర వనుంగుకుంభ లకున్. ఖ్ భార, దో మ ఈ ౧9౪౯ స్వాం గ్ 

స్థలమునం దలం'కారముగా నుంచెడువస్ట్రా చా దన ఆ. ౧౨. సం. వి. ఆ. పుం; 1. చా౭చినమ్రే ళ్ గల 

'వేశీషము. “సీ. వలరాజుమదదంల్తేలమాళిగ యజవేయి; చెపీటము; 2. తాటిచెట్టు; క్త చలువ; 
యనంగ కలికిచన్నులం బట్టుకంశె అమరం "క్రై త్యము; 4. గొయ్యి గ రము; ర్, క త్తివిడ్కి 

ఇాల్మీకి, 3, ఆ, 30. వ్రజధ ౫౨. 6, చేయి. న, 1. వింటిచబ్బ కగులపండ చేతికీ 

తలమాను, బే. వి. (కల4ామాసు) తలమింది మావి. తోోడుగుకొను అశ్తెము; 2. అడవి; పాతాళ 
“కం ఆతా నత్తిొంటిరక్కలు చేనియుం [దలమాను లోకము; శ, తాటిపండు; లీ. మిట్టవల్లములం లేక 

వోని నెక్తురుకదుముక్, ba _ నమముగా నండ్యుప్ర దేశము; ర్క, పగినాణమ్యు 
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4. కారణము; రి. (వృజేకము, చోటు. 

శీ _స్తనకుంకుమసద్భశగ, & _ఫీసమూహ వ్రశ ప్ 

పరిదీపీతవ, తక స్తలవటు'తేజోమయి కాన్తుఫకము 
సయ లేషిం గంన చ్వేషిన్.” ద్వా. ళో న 

భార. అను, ఈ, ఆ ఈ3ర్యా 9. పాదముమొక్క 
(క్రిందిఫాగము ఉదా: పొదకలము కేల. అవ 
నరము, “ఉత్సాహ... న్ు నలుగంగాం దలము 

తై జం తళ నా 39 గలది నన్నాం బనుపు దక్షం బట్ట తెచ్చెదన్ 

అలలా! 

తల 

గండుమాలకున్.” విజి 3, అ, ౧౫. కకు. ౧, 

ఆ, ౭౦; 2. ఆధికము. “వీ ముకు దలమున్మ్క_ 

లొమాహాంధకారంబు వెళుక దీసీనరీతి చేతి 
దనర.” దళా. ౭, అ. ౧, ఈ ౧౭౧; తి. దుర్భ 

రము. “సి నుద్బాహుపీర్ణంబు మహితవీర్యం 

బుశు దలమువ్య_ లై నసద్ధర్మ వృత్తిం గీ. సంగరము 
"'సేయంజాలక నర్సు లిట్టునొంప సద్దతి వడయుట 

సొంపు గాబంొ భారం శల్య, ౨ ఆ. రో౦లా 

కు. సం ౨ ఆ, ౬౦, పుం. న శే. కుడిచేతితో | కలముడులు. చే. విం బు (తలశాముడులం) చోగులును 
పీణతంతులు మాటుట్య 2. స్వమూపమ్యు, తె. క్రింది 

భాగము. (ఉదా, తరుతలము 

తలముదప్పు. దే అ. (క్కి. (కతలము+తప్వు) కే. అశక్య 
మగు, శ _క్టికి మోటు. “ఆ అనుడు నకుల డిట్టు 

లను చేవ తమతమ, సనేన్పువనుబవెంట నెగడి 

బలే వల ముం గాక నగరం దలముదప్పిన మెలం, 

కువలకలుపు లియ్యకొనుట తగన భార, 

విరా. ౧) అ. ౨౬౬. హరిశ్చు. ఈ ఆ, లక; 

ర, మితిమోణు. “సీ. కనరూ పునకుం వోడు దలము 

దప్పినగర్వ మరకంటం జూడండే నరిగినపుడు.” 
కాలీ ౭, ఆ ౭0. ద్వి. వారిశ్చ. ప్రా. 

ఛోరణ పం, 

తలమునుంగు. దే. అ, కః (తలశేమునుయు అతిళ 
యించ్చు ఆధికమగు. “క అని తలముని౭ిన 

వగలం దను మజచి దశాననుండు ధరపై యూర్చి, 

లిన...” భె. రా యు, ౧౨౯౭. 
నా. 

తలమునుక, చే. పి, (శలమునుంగు ధా.) శిరస్సా ష్షైనము. 

ఛో 

(శ. ర. బ్రా విణ, 1. శలముంచునది, “క ఇలం 

జితృము తారకుకరృతలసంగత మైనఘాోరత్రరచారి 
సొరన్,నిలువగుం దనుం చొరకడరినం దలమునుక 

యగు న్విరోధితి కబ్ద్బభ వా.” కు సం. కళ, ఆ, 

౧ర. నరస ౫ ఆ ౮6; 2, అధికము, “కు 

ఊహలు కుత్తుకబంట్రా మోహము తలమునుక 

లగుచు,,..” హాంసు ౨, ఆ. 3౨. హంస, వ 

ఆ. ౧౨౬; 3. దుర్భరము. “వ, *,గురుండు 

“మొదలై నయందజికును నాధనంజయుంపోరు దల 

ఘునుకలయ్యె. ..” భారం కీవ్య 3, ఆ ౨౧౯. 
శు. సం, ర, ఈ ౧౪. 

తలమున్ము.. = తలమునుక విణ. 1. తలముంచునదిం 

“ఉల క్రరళాయ లేమూకటాతవిలాసరస్మవవావా 

శ బె 

కలముళ్లు = తలముడులు, “క బలవము. 

“గ త్తియుం, దలముళ్టును...” వరమ ౪, ఆ, 

కలెమాంయు బే, న. 

“వహించు. “సీ,..లోకసపాలురు సీయాజ్ఞ ౭ దల 

చేటకాం డును ఉపయోగించు ఒక సాధనము, 

“చం వలలును బోటుకోలలు సిపంగులబండ్డు 

ముకుందబల్లెముల్ , తలముడు లంర్హుబోనులు 

ఆడి సాధనంబులు, 4.” ఇందు. ౨, అ, లా. 

గన్న పుం 

౧౮ర. వేం. వంచ. 3, ఆ. ౧౯౯. 

కి. (తలన్ + మోయు) శిరసా 

మోచి నిఖలభువనవిపాలనిపుణు_లై భాసిల్లు 

చున్నవారు...” భాగ ౧౦, స్యాం. ణా ౭౬౪" 

కలెమోసల. ద్వ, ఏ. (తలశామోసల్ర) మొగసాల 

యొక్క-_తల. “డా, ముజ్జగ మేలు వేల్పు తలమోసల 
నుండి వివాహయతక్నముక సజ్జ మొనర్ప ..4” 
వను. *, ఆ e 5, 

శ 3 తలయంటు, బే, అ. చ్" (తల*-అంటు) అభ్యంగ 

మునవై తలమీద నూనెపెట్టి రాచు. “సీ. తల 
యంటి రతిపుణ్యశావసాంగనలం శాంళతయు నిం 

గుదీఫలతైలమునను.” వీ. శకం. ర, ఆ ౬౨. 
వరమ. ౫ ఆ (శ.ర విం అభ్యంగము, తల 

మింద నూనెపెట్టి రాచుట (శ. ర 

కలయంపి. జే. వి 1. తలగడ, ఉవధానము. ర 

అట్టి చేం దలయంపిగా నవ్విభుండు, దర్భ్శశ యనుంర్రై 

వాసరత్ర్రయము నియతి, నుండ... భా, రాం 

యు. ౨౧3. అం. భౌ. ద్వి. ౧౬౪; 2, పండు 

కొనునపుడు తల యుంచుకొనుదిక్కు.. “చం, అడు 

గులయందు కొచవిధి యాత్ర నొనర్పం దలంవ 

క్టీవ్చ గా,ల్లడ దలయంపి గ నిదురాాకొన,..” 

వారి, ఫూ, ణ్కఆ ౮౭.భారం ఉద్యో, ౧౩ ఆతమ 

కలయగు. దే. ఆ. శీ” (శఈలషాఅగు కూడు, కలియు, 
ముల్, కుర్తుశబంటి శామురలకుం దలమున్యలు'! . “ర మలసి బుణానుటంధమహిమన్ హఢయే 



తల సళళ! 

న! 

శర్చరు. డత్త నత్తమా, మలకల గాకయుండం పమ జీ, అ. క 1. చించు, వణంకుం “డఊళ్చావా, 

తల 

మాన్లురు కాంకలు వారి ఆన్నండున్, గలుోన్ర! అకతులకౌర్యుం _ దనిలక్షన వం డమిక వాహీనీ 

వన్నెవాసులు...” వేం, మచ ర, అ, ౭౭2౯. వదా, వాతి భకత “కలక కటు క 

జారి, భూ, ౫ అ ౨౨౮. , భార సఫా, ౫) ఆఅ. ఎకో. వం సకందయన్ని జ 

శ్రలయారి = శలవరి. (ఆరెకుడు “ఊఉ. ఆత్రణి:! మహం బలేన చకురంగిణా. సం భార సభాం 
గొంచుః బోయి తలయారులు భూూోరవనాంతర 

సలిస్, చేతులు గాలు ' దున్మ-లుగం జేసిన ౨, 

సో 3, అ. ౧౭౦. | 

కలయెత్యు జే అ. క్రి. (కలశఎత్తు 1 కల మై 

౧, ఆ. ౨రళ; కు ఆ. ౧౦౨; 

ర జంకు, వెనుపియు, “క. తలరక మును సొగం 

ధిక ములు గొని యిచ్వడును ఎర్బమున నిందులపు, 

వ్వులు గొని మణిమక్స్రనృతులం, బలువ్రర వధి 

సం 3, 

కలమేజు, దే, వి. (శలవు మందాకినీనది. “గీ. 

శెత్తు. “క. చెలువుడు నెప్పక పోయిన, సాల 

పున నొకముగ్గ మున్ను చూడ నకుచు నౌరదల 

వంచి యుండ జాలక, తలయె తేప మరుండు 

లోన దలమె క్త నృపా” భొగ. ౧౦, సం, 

ఫూ. ౧౦౬౬. ఊ వారి. ౫ ఆ. ౨౧౪; 2, 

మొలచు. “చ,,.తొలుసావిం బెమోధరఫార: 

దోంగునుయ్యిలం దలయొత్తు శొత్తపుబునేపున జే 

పులకల్ కనూలకన్, మొలవంగ నున్న నషి... ' 

పాండు. ౨ ఆ ౫9; లి. విబ్బంభించు చెల 

శయం భౌగ. ౧౦, సుం. పూ ౧౦౬౬ కీ 

సావాసించు. “ద్వి. కరమొప్ప నీరత్ష గలిగిన 

నన్ను, సురరాజు కలయె'త్తి చూడంగ వెజచుం”' 

రం. రా, అయో, ౦5. ఫు, 

కలయేరు. చే. వి (తల+నవు శిరోవేదన, శలనొప్పి. 

“క, ,.వగరున్కు దలయేరును నుక్కి-సయును దల 

కొనుజించెన్.”” భార. ఆది. 3. ఆ. ౧౯౧. స్వా. 

* అ, ౨౨9; 2. వశురోగవిశేషము; “ద్వి, తల 

యేరు తొడకువాకము కల్లవాపు నలదొబ్బ తెవు 

లును నాదిగా "నెన్నం గలపసరాలరోగములకు 

చెల్ల.” నవ. ౧, అ. రగ, పు; లే. పొలము 

దున్నుట శేర్పటిచిననాగళ్లలో ముందు నడచు 

నాగలి. (బ్రాం 

ఆభ్రిగంగళిరస్తోద మలరును దల్కమే అనంగ ,*** 
అం. ఫె, కృ. ౬౦. “స్కీ కలయ్ీఆు దాల్చిగట్టులు 

"వత్తా నగధన్వి,..” రామా ౫ ఆ 3౧.౨, 

కలరారు. జే. అ. [క్ర+ (కలరు+ఆరు) ఒప్వుం కక్ష 

కలకల మనునవరంజి ), దలతలమను6 శేలువబల్లిదపు 

జాల్పలుపంకలం దలరారడు నమైలం శలకల 

మానికము 'నెన్నందర మే బూకున్.” అచ్చ. బొల. 

౧౩3౭, | 
ల్ 

యించె ఇెట్టిబలిమంండొ యశుచున్ * భార ఆర, 

5 అ ౨౫. మార్క. ౧; ఆ. ౧౫౨ 3. ఆతి 

శయించు. “క. ఫూం-బోణులకును విటులకు,'వే 

బోకలం ఎలరుసొంపు వీడొ-లుపుః బురిన్, 

జేంబోకం బోంకతో యల, పూంచాళలకమ్ము తావిం 

బొదలినగాడ్పుల్ ఎ” భీమ. ౧, అ ౯౫ నీలా 

ఏ, ఆఅ. కిళ్ళి కీ బయలువెడలు, “క, అలుక 

మెయి మున్న జలికితినలుకసినాపలుకు తీష్షమై 

యింతకు నుజ్వులదహ నాకృతిం దతకుం దలరంగం 

బ్రేలేప శీల తానెడ నుడుగునా”* భొౌర. ఆది. ౨, 

ఆ ౧౭౮ ఈ. తొలగు, చెదరిపోవు, “వ.,, 

ఫౌభ చుడు వడుటయు వారిబలంబులు రిచ్చవడి 

భండనంబు దక్కి తలరిన ధర్మ పుక్రు రిడు చల 

యోధవీరలోకంబు నాలోకించి యిట్లనియె.” 

భార చో ౨ ఈ ౧౩౫; 6 దుఃఖుంచుః 

“క్క నలుండును ధరణీరాజ్యము, దలగయగ 

సర్వంబు నవవ్బాతం బభ్రైనం గడుం, దలరి,, ౪” 
భారం ఆర ౨) ఆ, జర. కసం, 3, ఈ ౧౦౨; 

7. త్వరవడు. “చ. వెళ పెళ మబ్బు బీట్టుబుము 

భీతివిదూరకిలాంకుర చృటోోత్సులకినియై క్రియ 
న్నిదురవోవువారి న్వడిం గాణిలింవఃగాడి చలరి 

ధర్మిత్తి సాంయగరు దాల్చినకే లన,*.” అము. 

క, ఆ ౧౦౧; ర. *ెకలంనొందు ; బాధపడు. 

“చ్చ __తదీయబేశముల్ ,ఏలరక యొప్పె రోగ 

భయకన్క్య_-రణామరవర్టికంబులై .” భార. ఆది 

రా ఆ. ల “కు, ట్రాకులతమెయి వనట 

"పెల్టునందలరవల'నె దిక్కు.మాలి దైవము చెయి 

దిన్.? భా. ర. శ్రీ ౨ ఈ; 9. ఒద్యు. 

“క లలి నలరుంగొమ్తలను ప్కర్థిలి సద్ద్విజరాజ 
సంగతిం దగి సువక్షో జ్వల మై సుమనోఖినుతిం, 

దలరి ఫురముకోట తోంట తనరువ్షున్నక్సీన్.= 



తల 1322 

కఏజా ౧, ఈ ఈ: అచ్చ. బాల, x3; 10. 

తిరుగు, వర్తించు. “క మలగొంగ మొదలు గల 

"వేల్పుల నందజం బాజందణటీమి లోయని కడిమిక్ 

దలడుకొడుకు .. అచ్చ. యుః రీళి౨. వి 

భయము. ఆం, భె. జః ౧౩౨౨౩౨. 

.శలవంచే. చే, అ. (కి. ,కలశావంచు) నీగ్గిలు, జబ 
కందర్పచం ద్ర సం క్ర,౦ందనసుతులకుం దలవం ప 

'జవ్వనిలలితమూ క్రి” వి, పు. పీకి. ౬, 

కలవంపు. చే. ఏ. (తలపంచు ధా 1. కలవంచుట. 

“గీ వెలయు నాతనిజేవేరి విజితభర్హ చేవ తొ 

జననికురుంబ తిప్ఫమాంబ్క, బహుమవాభోగముల 

నుంచుభ_ర్హకుః దల్కవంపు లొనరించినధరి త్రి పెంపు 

చెగడి. చంద్రం ౧; ఆ, 2౧: 2. సిగ్గు. “డా. 

పంకజనీలపంకరుహూభావము 'చాలుచుకన్ను వోయి 

తల 

శామరలవిందు వెలుంగుచు నుండే నయ్యెడన్ aR 

ద్వా. ౫% అ. ౮౯. భీము స్క ఆ. ౬; 2 నాం 

తలకు వాకిలివంటిది-నోరు. “సీ వాణి యేమి 

తనూ క్ వదలదు తలవాకిలి నిజేశుమవూట మోచె 

నన చేసె.” వను. ౧, అ. ఏ౬, ఇందు. ౧, ఆ, 

౧౫. ఈళ౭ిండు పద్యములు ముదటియరము 

నకు నుదావహారణములు, ; తిం ఇంటి వెలుపలి, ప్ర చే 

శము, (చూ. కలవాకిటియిల్లు.) 

కలవాడె. డే. వి, వెజకుకొన,. ఆం. సం సా, ౯, 

కలవారి = తలవరి. (దండనాధికారి) “గీ. ముంద 

టను గంచుకొము మిన్నంది 'మొరయుు జార 
చోరులగుండియల్ రు ల్లనంగ, వెడలి కోలావా 

లంబుగా వేశవాటింబేరి యవ్పట్టణము తలవారి 

గాంచె,” వెజ, 5, ఆ, ౭౮ 

మ్కేల్చొాంకము నైైంచు సీదుము ఖఫూర్హ నిశాకరుం | కలబడి. చే. వి. తొటిచెట్లు లోనగువాని కలతుండు. 

జూచి చూచి యా, పంకజబ్బంద "మెల్లం నల 

వంపులకుం దగుంాక యర్హ్ల మే పంకజన్నేశ్ర, పీకు 

డలపంపుల హేతుకలజ్ఞై మెత్తురే (పెళెండర్థ ముల 

కుదావారణములు విణ, దు8ఖక రము; లజ్ఞాక రము. | 

“ఊఉ మారునిమాయవపంపు దినమానముమేల్ సడ 

లింపు జారిణీ జారులకు న్తరింపు జలజంబులకుం 

దలవంపు కోకసం, సారము మట్టగింపు., , +” ల లేవి. 
ర, అ. ళం 

తలవరి, వై. వి (సం, స్థలవారః. ప్రా. తలారో ఆశ 
కండు, రాత్రులందు దొంగతనము మున్నగు నేర 
ములు జరుగకుండ గస్తుతిరిగి కావలి కాచుబంటు, 

“చ, తలవరు లింశయుం చెలిసి కల్లడమందుచుం 

గుందుచున్న వా, రిలపయి "లేనిదొంగ నిపు డెచ్చటం 

డెచ్చెద మంచు,” పరమ 3, ఆ ౫౯ నాం 
వంచ. ౧, ఆ. రళీర్యా 4. దండనాధికారి. “క. 

రం డిజి వేంచేయుం డీజె దండ మిడన్ వచ్చి 

నాడు తలవరి మోకున్.” వెజ, ఈ, అ. ౮౬, 

మార్క... వీర ఏ 

తలనాకిటియిల్డు. దే, వి. (త్రల+-వాకిలి + ఇల్లు) పొరు 
గిల్లు. “డా... నానిమద్ద్భహ 'ద్వారమః6 దూజ 

నీక కలఐాకిటి యిండ్హకుం బోదు నెప్వుడున్” 

౧ శేయూర. ౨, అ, ౬౭. 

కలవా॥ిలి. చే. వి కె. (తల+వాకిలి ఇల్లులోనగు 
వానిముఖుద్యారము, “ఛం కలువలవైరి జక్క_వలం 

గావ బూనిన దాభ pet నము_క్టికలవాళిలి, 41 | 

(శ. ఈ చౌ 
తలవిల్లు. దే. వి. బె”. (తలశవిల్లు) వింటిముందటి 

భాగము ? “వ, వలరాజుబలిగ్భవామహీకలంబులు 
“మొదల గెలిచి విదప పరస్రరంబు గుణి సీసీ కల 

వింట నంటించి తెగ నిండ దిగిచినకలువపువ్వు 

ములికియునుం బోలె, , +” సాంబో. ౧, ఆ. ౯౩, 

కలవీడు. దే. వి, (కల4వీడు) కలవాకిలి, గృవాముఖ 

ఛ్యారము. “క, కులకన్యకలకు వేడుకణ, దలపవీడుల! 

బరులతోడి తగుమాటలకుం, దలకొనం దగునే, ౪౪” 
భార. అను, ౧) ఆ. ౫౧౧, దక. ఇ, ఆం ర౨౫ 

తలవెణ్టి, చే. వి. (తల+-వెల్ట "పెద్ద వెళ్లి, “గీ, ..ఈల 
'వెజ్ణి గొని యలగెతమాంగ, నామణి నుశేంద్రు 

నొకనా:డు నంటు చేస్కీ యాపవలం జేంది 

సకలలోకాపచాద్క మొందు టెజుగవె యట్లు 

గాకుండ వలయు.” శుక. జ ఆ. దం. 

తలన్రాంత. చే విం (కల +వ్రాఃక) నొసటి వ్రాత. ద్ద 

తలవ్రాంతకుం దప్పులు గల్ల శేర్చుచే. శుక, ౨ 
ఆొ గండ ఇ 

కలశబ్దము, ద్వ వీ, (తల +శసాము చప్పటులధ్యని. 

“చ,వేగమ కా నెదుర్తై కడంగి రే, డ్తైజుం 

దలశబ్ద మీచ్చినం గడింది నృహోధముం డగ్గలంపు: 

చెం,పుజవుగం చాలెం గృష్టు నకం దొ డ్లినకొమ్మలు 

నట బెట్టుగాన్*' వారి, పూ. రా ఆ. ర౬, 

కలసాలు ద్వ. మి (కల -+?సాల) తలవాక్లిం టి 

ఫీతికి బులి పులి యనుచున్ దలసాల , వెడల 
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న్! 

రందొొక్క వాలికండు శరచావవాస్తు. డయి నిశ్ళం ' కలిగ. టె* వి (నం. స్టాలికాఎ) కంచము భోజన 

కన్.” వేం వంచు 3, ఆ. ౫౧. ద్వి, వారిశ్చ.' ప్మాత్తము * సే 'తెలె వంవాణంబు తలిగ 
ఊం ౯౯౯కి. వం ' కంచము తట్ట బాకీ లనంగం గంనంబు దనరు.” 

తలసూపు = తలచూపు, (తలపడు, ఎదురగుఏ “వ... ఆం. భా, ద్వి ౨అరళి, 

చేవదానశ్రుల కయిన దుర్దయుంం డగనర్జునునకుం | తలినము, సం, వి, అఆ న శయ్య, వజపు, విణ, (ఆ, 

దలనూవ నచ్చునే.. భార. విరా, ఈ, అ. ౧౯౫%; ఆఅ, అ) 1. విరళము, వలుచనిది;ి 2 స్వల్పమె 
కలాం డే. అవ్య. చెడ, ఒకొక్కనికి, / ట్ ఆఅం:అకం' నది తి నిర్యలము; 4, దుర్చలము, 

దలాయొకటి స్వార్థము గల్లుట దో౭యహ బర్కె' కలిమము. నం వి, అ. న. 1. దూదివజుపు; 2. ఏతా 

హే 3, ఆ. ౮౯. వరమ, 6, ఆ. ౨౨౬. నము, మేలుకట్టు; ఏ. శాతితోం గట్టినచేల; ర్డీ కత్తి, 

కలాణి, చే. వి. (కల+అఆంపి శ, ర) తలగడ, ఉవ క్రలియ, వె. ని. (నం, స్థాలికా భోజన పాాత్తమ్యు 

థానమః, “చ, గిదికిలి పన్ను చెః బతికి నొయ్యానం కంచము. “ఆ కలియ పశ్లెరంబు తెలె వారి 

గేలు దలాంపి చేసీ ,.” ఊఉ. వారి. ౫ ఆ. ౨౦౫. వాణంబ్యుశట్టి కంచ మనంగం దనరుం బాక్సు” 

ఆం. భె. ద్వి. ౧౬౩. ఆం, సం, మాన 30. వేంక. మాన ఈ ౭. 

తలాటము. డే. వి, (తల+ఆటు 1. తురాయి, గుజ్జము | తలిరాకు. చే. వి. (త్రలిరు4ాఅక్కుు చిగురాకు. “కం 
నకు వలయం దుంజవెడిభూవణము. “గీ నీలికుంణె కలిరాకుగు త్తిం దమిం సోయిల చంచునం అఇించి 

తలాటంబు చేరజంబు, మణుల మొగముట్టు పన్ని క్రోలురీతిని. ఎం" పా ఏ, అ. ఈళ౯ణ, ఉడ్, రాం 

సాహిణి యొుకండు, కర యెదుటికిం గొని ఇ ఆ, రా. 

వబ్చే......సైంధవయి” స్వా. ఈ; ఆ. శ్రలిరించే. చే. ఆ క్రి. చిగుర్చు. “ద్వి. తలికించి 
౨౮౫ ఆం. భా దష. ౧౯౯; 2. (మురుకలు| కడు నివతాళించుచున్న, యెలమావి, కిందటి 

మున్నగువాని యొక్క) నకిషీచేసినముఖభాగము. | _ శే తెంచి నిలిచి” ద్వి, పరమ. ౨ ఆ ౫౭. పు, 
“సీ, కామసింవాము  ₹ౌల్వం గలబిరు దనలగ |త్రలిరు. డే, ఏ. చిగురు వల్చవము. “కం కలయల 
వీంగపుందలాటపునీలి కాసె యొగలా.” నమార గరముం జరణరాబుల నురమున శోణికంబు 

అకాల వా టు కమా. 

3, ఈ £౧౭. బోరనం దొొరయగంపలి ఆనసలగిననడమామిడ్కిచెలు 
తలాడ. ద్వ. వి. తలగడ, ఉవధానము. “జ, పట్టు| వున బజ తెంబె భీమసేనుం డచటికిన్.”” భార. 

కలాడయున్ హాళంది పచ్చమనుంబజపు. , +” భవ్య. 3, ఆ. ౨౨౨. ఆం. భా. ద్వి, ఏ౯. విణ, 
పాంచాలీ. ౫, ఆ. ౧౦. వార. ర, ఆ, ౧౨. "లేంతది తరుణము, లర్ తలిరుగబాయమువాని 

తలాశలము. సం. వి, అ, న ఆవోళగోకములలో నొకటి. వలరాజు నలరాజు నలరాజుం చెగడునోయగము 

తలారి. వై. వి. (సం. స్థలవార్క) తలపర్కి ఆ ౭ెక6ండుం వానీ* వసు, 3౨, అ, రజ నీలా, ౧) ఆ. ౭౬, 

ళ్ కా ణా బోయినం దలా రిల్లయ్యి వేం | కల్రిరుంబోండి. చే. వి. (ఈలిరుశాపోండి ఆందుది, 

జేడవన్, "బో నా...” దళా, ౧౩ అ, ౨౯౭. మనోజ్జురాం లైనఆందుది. “సీ, త్రై లోక్యమునకు 
ఆం. భా. ద్వి. ౧౮. జం దృ కళొధరుండు తండ్రి తల్లి యొాంగాక యీ 

తలారంచే. బే, ఆ, శ్ర మరలు, “వ,,.మక్కు_వం శలిరుంబోండి”” వర. *ళ, అ. ౬రో, దశా, ౧, 

గ్రేపులం దలంచి కలారింపక తవుకంబులఐ దమ ఆ ౨౭.౨ 

తమయంత నంభారవంబులు "సేయుచు... భగ. | తలిరుంబోణి=క లిరుంబోండి. “గీ, తమ్మలమునేయుచో 

౧౦..స్మం. ఫూ. ౧౧౯౬. భాగ, ౧౦. నృ_౦. నొక ్క-కలిరుంబోణె రాకుమారుని జూచి. , ౪” 

ఫూం ౯౬౬, నైమ ౬ ఆ ౬కి. 
తలి. చే. వి. కల్లి, “క. మొలకలు రాజకుమారులు, | తలిరు త్ జే. ఏ. (తలిరు+-క్రోలం+-గువ్వ) 

తలిదండ్రులు "లేనివారు..,” డ్రై. ౧౩ ఆ, ౬కి.| కోయిల, శరీ విక వాం గోవెల కోయిల తలిరు 

తలికె. చే. అవ్య. ముందు, పూర్వము. ఉచదాః=|  (గోట్లున్వ కెంపు గీ. కన్నులపులంలన పెంపుడు 
dt వచ్చినా౭డు. (శ, రేగే. 1," గున్న యనలలో వేంక, తిర్భ, ౧౦8 

I= శ 



తలి. 
లా 

తలికుటాకు. జే. "వి (కలిరు+అకు చిగురాకు. “సీ | కలుంగు, దే. ఆ, క్రి, 
కలిరుటాకులు కటారులమాడ్కి_ మెయి సోంశం 

పురంబు పెంధూళిగలిని కప్ప.” రసీక. ఈ, ఆ. 
అరి. రాధికా, 3, ఈ 83. 

కలిరుదిండి. చే వి, (కలిరుశతిండి కోయిల “సీ, 
సకి ఇందలిరుదిండులకు వందన మొనర్చి చిగురు 

టాకులు పొదయుగళిం జేర్చి” విజ 3, ఆ. 
3౯. ఇటే: శలిరుమేంతరి. సాం. ని. తిర్య, ౭ ౭, 

తలిరువి పట. చే. వి మన్మభు(డు. సార ని, 

చేవ, రా ఈం. భా. ప్ర. క 

తలిర్చు డే. ఈ (క్రి. 1. చిగర్చు, పల్లవించు, 
“మ, , .వనసంతకుండు దమ్మపై: గన్ని డ్డం గా రాకు. 

“గెందలిరా కయ్యునా నాం దలిశ్చె వడిం గాంతాొ 

రాంతరోర్వీజముల్ . కు.సం రి, ఆ. రా% 

భార. అది. ౮ ఆ, ౨౦; 2, సంతో షించు. 

క ఆడా వట్టువడియె ధర్మజూం డదయుం డగు 

దో, ణుచేక నక్కట ౫నేం డున్మదుండై సుయోధ 

నుండు దండి దలిర్బంగ “సేగు గరిపురికిం గొని 

మమొలమిన్ ” భార, (ద్బొ దో. ౧, అ, ౧౨౦. వను. 

క ఆజ; ల పంకం ఆధికమగు. “గీ, 

కాతుకము ఖూని యొండొరుం గాంచం దిప్చరు, 

చంచలాతీకిం బతికి చే శాంచలములుు, గూర్చి 

వలరాచయొజ్జ కోర్కు_లు దలిర్చ, నదికదా భావి 

కోభనవ్యంజకంబు. ” నను, ఏ, ఆ భార 

భ్. ౧ ఆ ౧౬౯ 4. ఒవ్వు. “సీ. రాగభేద 

ములవర్ట్యముల. దొలంగించి లయ తాళశుద్ధి 

ఛింక న దలిర్చ” కళా. ౨ ఆ. 3౩౩3. భార, 

ఉద్యో. 3, ఈ ౧౧౦; ర. కనంబడు. “సీ. వేరం 

'జేరం దలిశ్చె వీరలత్షీవాసవనజాకదళము వై వప 
శిఖలు వను, ఈ, ఈ ౯౧. భార. భ్, ౧; 

ఆ ౧౧౦. 

తలిర్పు* జే. వి. (తలిర్నుంధాఎఏ అతిశయము, "పెంపు. 
“ళ్ళ మునివర నాదగుచి క్లంబునం గొతూహలము 

సాల మొలతెంచి తల్తివ్వన నిలరాశడు... 
భార అను, ర, ఆ, ఈరఠ ౭, 

తలివము. వై. వి. (సం. తలివుకు) శయ్య, వజపు, 
“క బలూనిన నైనది గూర్చగ, బొలివోవనిలేంత 

పొయపుం బోగరులతోోగ దలివము ెక్కెడి 
వళ్నాల్కు ఫులుంగులం గని శ్రనదుమదినీ బొదలు 

విగాళిన్,' యః ౨ ఆ. రజ, (ఈర పా 

1324 త్ల్కు 

* పోపు; తొలంగు, * “సీ, ఇక్కన్య 

యతిబాల ర దుద్భృవం బగుణా'హీ, త కోలాభంబు 

దలుంగ నెట్లు. అ, దీనిః బుత్తు, స్ య ఆవి 

౬, ఆ, స “చ, అటు దలుం జెర యెంకట్రి 

మవోత్తులు మిరలు...” కళా, ౫ ఆ 36౮ 

(క్రి. పోగొట్టు. ("స్స్ ఉత్తమతుత్తియుం 
డొ పా. దలుంయగంగం 'బుట్టినధర్, శీలం 

డలయక  వ్యోత్యుభయం బైనచో Ey గాచి 
సత్సుణ్యలోకములు వడయు. * భార అది ఇ 

ఆ. ౨౮౬. భార. ఆర, 3, అ, ౧౯. 

కలుగు. డే, వి, వసులం గ్రైడువలుపు, సందానము, 

“ఇ తలుగులపొది యొక చస 'బె.య్యలచామెన 

యొక్క_వలన ననువై యుండన్, మొలమోని 

వెహ్క_చుట్టం, బలుద్రాటం జుట్టి గోవభావం బకు 

౧ రన్.” భార విరా ౧, అ, ౧౨౫ అం. భౌ 
ది. ౨9౨ ౧. 

తలునము. సం వి. ౨౫ పుం. వాయువు, 

కలుని, సం, = కరుణి, 

తలునుండు, సంజతరుణుండుం 

కలుపు, జే. వి కచాటము “మ ఒకేతాంబుజ 

మొక్క_గల్ల మొకచ న్వ్నొయ్య్యారపున్లీ ల వీ,థికం 

దో౭పన్ దలుపోరగా నొకపురంధీరక్న మోశీంచె 

రాజకికోరంబు, , స్వాం గ ఆ, ౬౯. ఆం, 

భె ద్వి ౨౧. 

లేరు. జే. వి. (తలషానీరు కలనొక్సి, “సీ, .,తఈళే 
రనంగ శిరస్తోదము నగు. ,.. అం. భా. ద్వి. ౧౨౮ 

త్రలోద, సం, వి, ఆ స్తీ, నది చీము, 

తలోదరి. సం, వి. ఈ స్త్రీ సన్ననినడుము గల ఈ 
డుది; ఆడుది. 

తలము, సం, ఏ. ఈ న ఆడది 

తలు * జే. ఏ. 1. కాంతి. “మ శననీటుల్ మెజ 

యించు జేనఫొడవ్చం దాల్మి టి యణదంపుంగుం, 

దనపుందలక్కూులు గ్రుమరించుం ఆిబుసా సాక త్రీ 

చిమృన్.,.” ల. క ఆ. ఈ 2 ఒవ్వుఇంపు. 
గద ; + + వొనివింతయంి దములకు వాసియిచ్చక 

పుందల్బ్కు_లకుక మణి వానిమేనిజాల్ , కొనురున 

శేను మేనువడి గృుత్తకు నిచ్చితి నేమి చెవూదున్.” 
కువల, ర, ఈ ౧౭౬; 8. మెజయుట కనుకర 

ణము. “చ తనతనుకాంతి దల్కను నుభారస 

పూర్ను గాల,” శు నం. ౭, ఆ, ౧౪౦. 

స 



pA SE కాన షు భ్ వల గ్ 1 తట్టు 1825 తెలకన్తు నిన 'విచ్యా 
బి జ , ! కాపి గా 0 

తల్టుః జే వి = తలంగుచే. అ, శ్రీ (తెలంగించు; వాహ క ఇద యేమో జీని kt యదు 
| చాట 

బుక్కు; “+ కభుక్వమెలర్పంయగం రారా వ.యు గుండె భస్తం మలి రధ భా గగన, 

దుస్తరత్రరమానస వ్యధలు తల్హుము,” భార, ఆర!  బలుకుల దీనళ్రగదురహో ఇ సొ “అ ౨౬౯ 
ఇ ఆ (శ. రం 3 భయము. “ఊ.,,జేటీరముర్ష్లన "మి సహా" 

1 3 కు ! 

కల్పకుడు. సం, వి, అ పుం పక్కలు వేయుబంటు. గాంగుం డై తల్లడ పాటు చిక్షమునం దార్కొన 

కల్పము, సం. వి, అ. పుం, న. 1. ఇజిపు, శయ్య; 2. చెకముం గట్టి పెట్టి యా,ళల్లవిభుండు కృష్ణునకు 

మేడమాందిగ ది అట్టాలకము; 8. భార్య; 4. ఓడ | భ కిమియిం చ్రైణమిన్లీ య ట్లనున్, మ ప్ర డా 

ముందటిభాగము; ర్ యుద్ధము! ఆ ౨౬౪? 

తల్పు, డే, ఏ. కవాటము. ద్ర తలంకునం గోటనల్ల కల్లడ పెట్టు, ద్వ నం డ్ర్ (క దము పెట్టు 

డలం దల్పులు వేల్పులు మూసీ,..” ఊఊ. ర్ బాధించు. “క. ఇల్లడగొని యాంచి ns Ta 

ర్క ఈ ౨౭౨. లచె యిజీయం గట్టంబడి శేటకముర్, Xe 

తల (పి. దే. ని, వరుండునపుడు తల యుంచుకొను 

దిక్కు. “ఊ.కరవీరపుంజాయలద టైం జుట్టి 

దిక్కునందు నిడి...” 

(శంరు పాం 

త్రల్లజము. సం, విణ, (ఆ. అ, అశ శ్రేన్భము, (ఇది 

దృత్తియం దు క్రరపచమై కు నిచ్చును. 

“ఇకర విశేషణములకువలె విశేష్యూను సారముగ 

రూవము మాజు దని నూ, ని) “క. వల్లవెపేశల 
శ్ర య్యా, వేల్ల గృతులకు డనిసీ విమలధ్వనులం, బె ల్లె 

నయ. చుం బుంసో-కిల,కల్లజాలు వసంత వేశం 

టనరిరి మిగులన్.” కాళిందీ. ఈ, ఆ ౨౦. 

తల్లడకుడుచే. ద్వ. ఆ (క్రి. (తల్లడముషాకుడుచు) 
తల్లడము నొందు (శ. ర బ్రాం 

కల్లడపడు. వై. అ, క్రి, (శల్ణడముగాపడ్సు చలించు, 

వడంకు, “క. అని మొన సాల్వుండు చద్యుమ్న 

నిశాతళ రాలివిద్ధమర్తుం డయి స్కెల్పన మూర్చ 

వోయి వడియెంవనరభమువయిం భర్మిత్తి తల్లడ 

వడంగన్* భార ఆర ౧, అ, ౧౬౫ భార, 

ఆర ౨ ఆ. ౨౯; 8. చాధవడు, “క. పల్లటీలిన 
యుల్లముతో రృదల్లడవడు చున్న విన్న త మునిం న” 

భాగ ౧ న్మ్య0. 36౬ భార, సీమ. 5 ౧ ౨౯౯. 

కల్లకవజుచే. చై 

భాధపెట్టు. “కం దిగవిడువక ప్రాణంబుల్ఫుకగ 

నాకంఠమున నిలిచి కల్ణడప ఇన్ * 

3 ఆ ౧౭. 

కల్లడపాటు, వై. వి. 1. బాధ. “ఊ. కల్లి ధర్మిత్సిపై 
దొఆగి తల్పడ పొటునం శింది చి క్రముం,పలటి 

లంగ బ్రాణనులు వాసీన,*, శో భాగ, ౧ స్మం౦. 

డి, కందము 

వృేకల్ణంపి 

CA ప్ర్మ 35, ఆ, ఎల | 

| 

? 

నా, వంచ, 

౧౧౯ ఊర క్కు ఠా 

Sie కుం + (శల్లడవడు భం ప్రే షే 

దేట్లం గాకులు, తల్లడపెట్టంగ నొఆులెవరు నో 

శండన్,'” మార్క. ౨ అ, ౧౦.౬. భారం, అను, 

౫ అ. ౧౦౩. 

కల్లడము. వై. వి. (నం. తరళం, త, తల్లొట్టమ్) 1, 
చలనమ్ము చాంచల్యము, “ఉ. తామరపొకు నీడ 

వలె: దల్లడ మందిరి పౌరు కెల్లరున్.”” ఊఉ. వారి 

5, అ. 3౫% కథా. 3, అ. ౧ర౬; 2. తొందర, 

సంభమము. “చ తురగము డిగ్మి తల్లడముతో 
శతధశ్వుండు పాదచారియైైవరువిడం బోకు పోకు 
మని...” భాగ ౧౦. సం, ఊ ౯౦ 3. 

కలంత “ఊం కలియు గన్నయేవురు నుదా క్త 

మతుల్ తమయొద్ద వాసినం; డల్లడ మంది యంద 

జుకు దద్దయు దుకిఖికచిత్తు లై. 3...” భార. ఆడి, 
రా ఆ. ౫౩3. భార. విరా. ఇ ఆ 303; 4& 

భయము. “గీ, వేషభీషణ దానవవితతిలోనం దల్ల 
డంబునం బెదన్సలు తడుపుచున్న, సాధ్విరఘువీర 

గేహినిం జక్కుం జాచ్కియవునొ కాదొ కదా 

యని యనిలసుతుండు” రామా ౬, ఈ ౧౩౦. 

ఆం, ఛౌ. శః ౧౩౨౩. 

కల్లడించే. జై. అం byl hh చలించు, కదలు. “చ 

కనుగవ | మ్రాన్సడంగ జక ల్విరియంబడ బోర 

మూవ నె్కండినవదనంబులం చెజిచి నిక్కిన 

యజ్ఞులు దల్హడించుటల్ గనక, 3.౪” పారి, ఈర, 

ఆ, ౨౧; 2 కలకనొందు. “ఆ, బహుళసంకట 

ములు సా ప్పంబు లైనచొ fc, దల్హడింపం డాక్త్మ 

తత్త్వవిదుండు; వాయుకీశవహ్ని వర్షాకపంబులా 

కించుశైన గిరిచలించనట్లు.” ఫీ శారా, 3, ఈ 
౧౭౩; & భయపడు. “పీ .,అనువ వేచి 
కల్లడించుచు చాణంం డుల్లంబు గలంిగ6 ద 



తబ గగ 

చీర వీడి యాదవులు నవ్వ. గీ, ++ పాజీ యాత్మ 
పురము వడిం జొచ్చె,..” భాగంల౦, నృంం, ఉఊ. 

కఅక. "దశా, ౨ ఈ ౯౯; క. దుఃఖిందుం 

“వ, ఇంత దురవస్థ వచ్చునే యని తల్లడించు 

వారును...” ఉం రా. ర,ఆ, ౯ర, స, శీ 

బాధించు. “మత్తకోకిల, తల్లిదండ్రుల నన్న 

దమ్ముల దల్లడిం చిన వారలన్ , మల్ల డించియు మోర 

లిపుడు మాటిమాటికి _"ెహ్పుడున్,భల్ల వం కుల 

పొలం శీయుండు, గా +““"సానందో, wor ఆ, 5౪, పు. 

తల్లడింపు. వై. వి, (తల్లడించు ధా) భయము. ల్ల 

జంకు జడుపు జాలి, 

ఆం. ఫా త ౧25. 

తల్లడిలు, వై. అ, డీ కే. చలించు, కదలు, “చ,.. 

లశాంగిశే క్ర కృముల్ , చటులతే లజ్ఞః దల్లడిలె, , 
స్వా ౫% .. రాగ; 2 బాధపడు. కాం 

వల్లో జ్యాగృద్రమం గాంచి తల్లడిలు సీనుం 

దావమున్ మీజాన్. అము, ౫ ఆ ౧౪౯; 

8. భయపడు. “సీ, శ స్ట్రా స్త్రములు రథ్యసారథి 
వర్థాంగతతి నాంటుకఅచునం తు. భార, | క 
కలా! ౪, అ, ౬.9, దశొ, ౨ అ, రఏ౯ా, 

తల్లడిల్లు తల్లడేలు. కే. కంపించు వణకు. “ఆ. 

వచ్చె నకులంం డమిళవాహినీవదవాతిం దల్లడిల్లు 

చుండ ధరణికలము,.””భార. సభా. ౧, ఆ. ౨౬౭. 

ఫీలా ౨ అ, ౮5; 2, బాఫవడు, “గీ. ఎగ్గతం 

బునం 'దానుం గారగ్భిం గాలి నటె యనాథయై 

దీనికి నంతరంగ్య మలందురళ తల్లడిల్లల యారట 

మున,నుదుక కలమటం బడక యొట్టుండుం చెపుమ.”” 

భార, అశ; ౨ ఆ, ౧౬9; 8. భయవడు. 

“గదాని జూచి భయము దగిలి మత్సై 
న్యంబు,దల్లడిల్లి యం ల్లినెం బెల్లురే.” భార, ఆర. 

౧, ఆ ౧౯౧. అము ర, ఈ ౨౦౬; 5. 

దుఃఖించు. “గీ, చములయు నంతంతం శేరువం 

బొలయు నింత్రిదన్ను6 జూడమి కంతయుం దల్ల 

డిల్లుల భార. విరా. ౨, ఈ ౨౫౦, కళొ. ౬, 

ఆ, ౬. ([శయము, 

తల్లము, సర వి ఈ న. బిలము, పుం. చెణువు, జలా 

తల్లి. ఉభ, చై. వి. (సం, కల్లి, ఈ తల్లీ) జనని, 

మాత, గజా, తల్లిం దం డ్రియు నన్నుం గా నని 

మనస్తైపంబునం టెక rane స్వా, కి, అ, 

1826 తల్లి 
౯౮. భార ఆది ౧ ఈ ౧౫౯. విణ, 1 
మొదటిది, (శం ర); 2. ముఖ్యమైనది. ఉదా. 
కల్లికొం డృ, తల్లిగోడు తల్లివేరు, మొ సం, వి, 

ఈ. స్త్రీ, జవరాలు యంపతి. 
కల్లిక, సం, వి. ఆ. స్తీ తాళపుంచెని, 

కల్లికొండ. ద్వ. ని, (కల్టీ+కొండ్స) మొదటికొండ, 

(శరం 

కల్లిగోడ, ద్వ వి. (కల్లి+గోడ్సు ఇంటికి ముఖ్యమైన 
గోడ, (శ. రు 

స కల్లి కనము. ద్వ. నః (తల్లిషాతనము మాత్ళక్వము, 

తల్లడ్ంపు తలంకు తల్లడము తలరు జళుకు జంజశిన 

.. య టన నధృతి యగు” 

“డా తల్టీం నీవు ధవ్యకుండు తండి యసంశయ 

మింతవట్టు సీ యుల్హమునం "దెజీంగియును నొప్పని 

వల్కులం పల్కె_ దింక న్కీత్రల్లితనంబు బాలు,” 

దశ, ౧౦, ఆ. రోగా. 

తల్లీకల్లి. వై. వి (తల్లిశతల్లి) 1. తల్లిని గన్నకల్లి, 
మాతామహ; 2. (తనతల్లి మైనగంగకుం దల్లి 

మొన) లల్లీ చేది “గీ. ..శల్లితల్లి, కడలికాంతురు 
సీరి రిబ్బిపడంతి కమ్మియింటిగర కన శ్రీ 

యుష్పు,.. అం, నం. దేవ, ౧౦. 

తల్లితో డు, ద్వ, వి ఒకానొక ఒట్టు. వాం విణ, 

" శళ్లి+తోడు) సహాయకము, పోవకము, “సీ, 
జల్లిము త్తియములం ముల్లపూదండలు, తల్లితోడు 

భంగి దడంబడంగ." ద్వా: 9; అ, ౧౩౯ ఆము, 

గి అ, రణ, 

కల్లియం వై. విణ. (సం. తల్లీ) ముఖ్యురాలు, శ్రేస్టు 
రాలు. “క. అనిన బ్ర భౌవతి కనయ్మాత నె 

యాగా (మాతంర యని చ్విత్రినిం 
భొసడి...” శుక ౨, ఆఅ. ౧౪౦. 

తల్లియిల్లు, ద్వ. వి. (తల్లిషాఇల్లు) 1. పుట్టిల్లు, తి 

ధనసమృద్ధుల "ఇల్లం దల్టియి ల్లగుటం గుబేరుని 
పీటికిం శ్వ యనియు. నిర్వ ౧) ఈ ౬; 

ద ఫుట్టింటివలె అడ్డంకి "లేక (ప్రవేశింప దగిన 

వోటు.... సీ ఏమ్రానిమూలంబు లిలకు 
నాధారమై శీమపడగలతోం 6 జెలిమిసేయు. ,. 
నవృతృమునం గలయి ర్హవార్నిాశ మంభకమసం 

బునకు నుండ దల్ఫియిల్డు."” ద్వా, ౫ ఈ ౬౧, 

తల్గీయొటి, ద్వ. వి, (తల్లి+ఒఆ) నూతికి పైని వేయు 
"పెద్దయొణ, “మ కరుణుల్ దల్లియొజన్ గుచంబు 

లున్గుపన్ ,, నూతులందు ,.. అము, అ 
ఓడ, అము, ౧, ఈ ౫8. 
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తల్ల 

తల్లివేరు. జ్య, వి. (తల్టీశోవేరు ముఖ్య మైనజేరు, 
కూంకటివేరు, (శ. రఎ 

తవణించే. చే, అ. కి. ఒవ్వు ఎసంగు. కు కన 

లయహిశతభవదుదితు న్తవముదితుండ  ైతి నీవు, 
చలంచెడి కార్యం,బవలంవికఫలసిద్ధులం దవణించెడు 

నస్మ దీయదర్శనలబ్ధిర్.” శ్రీః రం, 5, అ. ౫౯. 

తవన, దే. వి, (త. తవ్ణ) గడువ్యు మితి. (చూ. తవన 

రవ్వ, 

తవనతప్వు. బే, అ, 

“అ కవనతప్పీి యు-ములు దబుచయ్యె మోము 

న్కుబలుకంబా ణే, ర, ఆ ౬, 

పరను. ౨ ఆ (శ ర్ఫ 

తవరము. వై. వి, (నం. శతమరమ్స్ లక్కలాత, “గీ. 
కవర ముప్పొంగుగతి గడిదలలపిండుబొలయు | 

కాలి! 
న్ వై 

వరాసా. 

దుష్వులకదుపులవిలుబలంబుం గలిగి సురలశై 

'పక్కులు రణముల, నీకు మార్కొన్న వీరు 
డిమ్వూకుం జికండు.” కు, సం, ౧౧ ఆ ౯౦. 

తవళి. దే. వి. అసత్యము,బోంకు. “ఆ. ..టక్కు ఠవళి 
తవళ్సితసుకు ననుకు దుద్దు శటవట వ. 

హూుళిక్కి నా నసత్య మభవ”* ఆం. భె, వం! 

౧౧౯; 2, దొంగ. “గీ, త్రవళి మోసరి యనం 

జెల్టుం దస్కరునకు.' సాం, ని, మాన, ౧౨౨ | 

తవాయి. దే. వి. ఉపద్రవము. (శ రృ 

తవింద. జే, వి. సస్యవిశేమముచోడిశో పపైరు.శ బు 
చోట్లు. 

ముల గన్దు)డ్డుల్ విశిర్శి ంచి భ్మిల్లగ జేం దు వ్ 

'వెజచొమ్తలం దవిందచేలం ౦ జేయుదుర్ గాపుగన్. క 

కాళ 3 ఆ. ౭. 

కవిడాడు. దే. ఆ. క్రి. (తడవిశఆడు-కడవునకు వర్ష 
వ్యత్యయముచే తవుడు అనురూపము వచ్చినది) 

1827 

క్ర” (కపనశతవ్వ) గడువుమోజు. | తవిషి, 

ళ్ 

“పే యుబమనో మృగ 

స్పెనమదకవాగుర లిందుడవన 

నుచ్చూ లంటించిన చచ్చు పెరులాచిళ్చు 

పులం ఏపిలించి చిముడ ను 

స్వా. ఈ, ఆ. ఒం. 

త్రదిషము. నం, ప ఆ సత 1 సమ మ ర స్వర 

సం, వి ఈం స్తే. కే. వాయ సమూవాము, 

వాత్య; ది ఒకానొకచేవకన్య; లే. భూమి; 4. 

ఇంద్రవుల్తికం 

కవు. దే అ శ్రీ 1. ఒప్పుఎనంగు.. “క ద్విశిధం 

బగుసాధర్య సము, భువి నువమానోవమేయముల 

కొక్కటియె,కవుటయు శెంటికి ద్వివిధంబవుట 

యన ద్వితీయగతియి నలరు ద్వివిధమై,” నరస, 
గి అ ౨౫ వేం వంచు. ఇ, ఈ ౭౨౭; 2 

అర్హ్భమగుతగు. “మధ్యాక్కర , + +అత్తవస్సిశవిల 

గడ్డంబును గవిలజడలును గవిలకన్నుు లును దవిన 

యోన్ను వ నల్ల వై నదీర్గ గ్లపుందనువును జూచ్యియువిద 

కన్నంగబ మొగిచి ెజపక యుండె భయమును” 
శారు ఆది. ఈ, ఆ ఈర, 

తవునోల, దే, ఏ. (తవు+కోల) తవ్వుట కవయో 
గించు ఇనుపవనిముట్టు. “గీ వరంగుం దభ్చగోల 

దోయకుడుపాజ నాగ.” ఆం. ఛా. ద్వి ౨కి ౦. 

“మయ ... వనుంగుకుంథ మ్థలలోనిముత్య | తవుటిపొము. చే. వి. (కపుడుష్లాపాము. ములుగు 
వేయ (శ. రు 

తవుడం, దే. వి. కు. బియ్యముమోంది "మె కనిపొట్టు 

“గ, "తెజంగు మాలి తవుడు దిని చచ్చువానికి: 
విషము 'వెట్టువాండు 'వెళ్టీివాండు”' ఊ, వారి, ౪; 

ఆ. ౬9 అం. భె ద్వి ౨, 

ప్రాకియాడు. “క తవిడాడ నేర్చెం జెవులకం | తవ్టలంబడు. ద్వ, విం (కవ్టులన్ సవడు చిక్కు లగ్న 

జవులునం బలుకంగ 'ేర్చెం జరణాభర + ,రవములం 

ఘులుఘల్ణన లివలివ నడుగిడణగ నేర్చి లీలాగతు 
0 

: లన్,” సుద. Mo] | క అర, 

శవిరుదాసరి. ద్వ. వి. ఒకజాతిచాసరి. “వ, ,4 పరిహాస 

కులు సుదులకుమాకన కొమారిచాసకు తకవిరుదా 
ద యి చే య 

సళ్ళు...” వాంస, 3, ఆ. £౯. 

తవిలించే. దే స క్కి. (తవులుధా. చే 1. కవుల 
££ జేయు. “సీ వ అవాసూ శ్రముం దవిలించ 

నర్హ్హ్మంబు విట్బ )సవోక్చేర్ల వేళలందు. కాకీ, ౫ ఆ. 

మగు, “క విను సకలభూరతరు.లవ్క ర్తనములు గను 

నపుడు బుద్ధి దప్పలంబడక యందును బరంగి దివ్య 

బోధం,బుల నలవడునట్టి పెంపు బొందు మనిం 

ద్యా” భార శాం. ౨ ఆ ౧4౪. వ్రబోధం 

క్క అ. ఈ; 8 (శత్రువులన్సు తొక్క కవియుం 

క చకటబలాఢ్య్యు లొక్కట తరం బయి 

వల్వురు వీళ్ళ భూమి పాలకునకు నడ్డమైనం దవులం 

బడి హుమని నోరికండ నాంచికొనిన్నమోంం 
'చెబ్చులివిశేమము దోంయయం బాద్ధపక్రే పాయక 
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తవు 

ముల నొంచినం చరలి రందజు లేళులపిండు నా 

కృతిన్.”” భార, డో. ౨ ఆ ౨౫ 8. నిరో 

ధింవంబడు* “గీ, ఎకరం డడ్డముసొచ్చిన నించుక 

యును దవ్రల(బడక నముద్లతిం డివిరి మనలం చేఆీ 

చూచుచుం బార్డుం 'జేదిక్కు గవినెి భార. కర్ణ. 

3, ఆ, ౧౭౬, భార ఉద్యో, ౨ అ. ౧౯౫ 

తవ్రలమి. డే. వి, (కవులు ధా అంటమి, నిన్ఫంగము. 

“చ, ఆనయనసువదన్ వెలిగి యారయ 

నిం ది యగోచరక్వ ముం, దవులమి శక్తి తత్త్వమును 
ద _క్టషమం6 దాస యనంగ నొవ్వు ఛై,రని జగ 

దేకమాత.,,” దళ ౧, ఈ ౮ 

తవులము. చే. వి. (కవులు ధా) అసక్తి కొంత. 
“ద్వి . ..గోష్ట్రితవులంబు _గలిగినతజ్ఞంగ మానుభవ 

మంతయవ్వుడు పాయ కుండుదుము” బస, 3; 

ఆ ౬౦. పుం 

తవులు. దే. అ | క్రి. (ఈ తగిల్ ఎ 1 ఆన్నక్తమగు, 
ఆస_క్టినొందు. “చ,,,ఈలలి తొంగియందు నా, 

నాదయము దద్దయుం దనిలె,,.”” భార అది. 
ఈ, ఆ, 50. నైవ ఈ) ఈ ౯౦; 2 చిక్కు 

బద్ధ మగు. “క. భవదొజ్ఞూనిగళంబునందంలి పరా 

కనుము విడిచి ధరణీశ్వర సీయవరజు లిడుమలం 
బడి కడుంజినికిరి చెలం బడినసీంవాళిశువుల 

భంగిన్” భార. ఆర ౧% ఆ ౨౧౧. భార, 

ఉద్యో, 5, ఆ ౧౧౯౬ లి, నిమగ్నమగు. గర్ 

"వేయు పోవనినాండు నివృలం బిమ్తువా యత్న 
మంతయు నని యధికచింత ఆ. దవిలియున్న 

నయ్యుదంకునఖిప్రాయ 'మెజింి.. భార ౧, 
అ ౧౧౫; ఓ. దొరకు, వేవడుం “చ, ,నరసీ 

నుధ్యంబునం దననీడం జూచి కంటిం గంటి నంటు 

కాని ననుచు నంటం బోవ నదియునుం దస్పుల 

కవలం జన,.,.” వను, ఈ ఆ ౨౨; రీ. కలుగు, 

ప్రాక్షించు. “గీ _, వశుదేవుబేవి దనకుందవులు 

చేహిదుకఖం బెల్ల నవధివోవ.” హరి పూ ౫ 

ఆ. ౧౦౫% కవిక, ఈ, ఆ, 30; 6. విడువకుండ 

బోవు. “సీ ..అవారిణము దిరం బగుఫొలుపున, 

_ విలసిల్టుచున్నయావేళయందును రాజు దమ్ములు 

॥ నకులితో త్కర్ష కాలి బాణాసనశర్మప్కవంచంబు 

విస్ఫూ ర్ల బరవగంగం దవీలి వెంబడి నలసీరి.”” 

రాఘవ 3, ఈ ౧వ పృయత్నించు, 

డగు “గీ తవిలి మృగతృష్ణలో సీరు (బ్రా వ 

న్స 

స్వెఖా wer 

1829 తెవు 

వచ్చు. "భర్ష లీ ౧, ఆ >», దశ్యా ళ్, ఆఅ, ౨౦౦౪; 

5, కలిగించుకొను; సంబంధము పెట్టుకొను. “క్త, 
శీవధనము మ్రుచ్చిలించిన్క శిపధన మన్యాయ 

వృత్తిం జెడిపోవంగాం దవులక యు సేత సేసిళ 

శివభ_కి దోహా మండ్ర్రు శివభ_క్రివిదుల్ లీవు, 

గృ అ. ౧౦౪౬ స శ 1. పొందు. “చ, 

తెవుణలుగొన్ను వారి కవి దీజుట కౌషధ మోగి 

దుర్లతుల్ , బఫ్పులుజనాళిం ట్రావ... వన్తుతి 

శెక్కిన మేటిధర్న ముల్, భార. ఆను ౫ ఆ, 

౨౧౦, బిల్ల. 3, ఆ, ౯౨; 2, తేుమ్కు పాణ 

ద్రోలు, “గీ, దొడ్డిపట్టుల నిల్వక తోవ "వం, 
చెదిరికొమ్మలం గుమ్మ చుం గదిసి కోడ్కెతజ 

పులను బొడ్బుచును వడి దవిలి ఆంకె 

లిడుచు,....,”” నీలా ౨ ఆ ఈది. వరాహా, 
౨ ఆ. ౧౦౫%; 8 వలచు, "మోహించ్చు 

“గ, దత్త పురిసానికూంతులం దవిలినాఃడు.” ఫీమ, 

౧, ఆ. ౧౧౦. న కి” అం క్ర” స్పృృళశించు, 

తాంకు, “క కవితామధురిము జెందముం దష్రలం 

గొలువుండి సదయత్రకొ ననుం బల్కెన్” స్వా. 
౧) అ, ౧౩) “క భువిపు శ్ర న్నేహము మ్యా నవ 

జాతికి కాక లేడా నరనాయక మిందు విచా 

రింవక చేసీతిందవిలెంగచా నీక బెట్టిదపుబాపము 

దాన్.” భో, జ ఈ 3౫౭. వి, L స్త్ర 

విషయనంబంధము, “చ... ముల్పవు లయిన 

న్వ 12౦ బయినం ద్రాం చయిన నిడు _లనం దీర్చు 

'బ్కేలవు తను వూరశే చెడ కిలన్ గృకు నొక్కనిం 
బ్రోచు టొప్పదే.”” అము, ౬ ఆ, 5౨0; 2. 

అభ్యంతరము, నిరోధము. “చ రవి యొసలాకొ 

మునీశ్వర తురంగము నీ కిది,,,బేందునుర, దవ 

లొాకయింక లేక సకతంబుం జరించు సముల్ల సద్ద 

లిన్ మార్క. ౨, ఆ. అ౮ం౦; 3, సంబంధము. 

“చలి నిద్దురవోవుచు లెక్క మానం డీబల 

కరపుందన్రుల్ గలుగబక్కనియోగి యటం డ్రు 

తద్భటుల్ ౨ వి ౨ ఈ ౭౧. విణ, 1. ఇష్టము, 

ద్రీయము. “క, చెవులకుం జవులై చల్లటోంగవు 

లకు దఫ్రులై సమస్త కావ్యకళాబ -,ధువులై రస 
సీంధువులె, యవురా యనం గవిత లవని నలరయగ 

వలదా.” వాలీ క. ౧లఅ ౧౬; 2. సంబంధము 

కలది. “మ, బటువుంజన్ను లు చందమామశళుకుల్ 
'ప్రస్వానళాంచీలనల్ 4+" కటిలీల ల్లలజన్వనుల్ 



~ 

తవ్ర 1329 తహ 
క! 

తశ్రలుగాంగాం గాక తత్వజ్ఞుం డు,క్క_టరాజశ్యుల | కప, నం. వి బు, ప్ర. 1. క 

చంచలం బడుచు నిస్త్రైణంపుసంపారప, ర్యటనక- వీణ, యిం ప్రీ బు చెక్కువాడుం 

గీడ్పుడం జొచ్చునే...” మల్లభూ. శృం 3౧. |తర్టము. నం, విణ. (ఆ. 
కవులుకొను జే. న. క్రి. (తవులు+కొను-స్వార్థమున.) | కష్టి, సం. వి. ఇ. 

వలచు, మోహించు, “గీ, ,,దాని, కోరు. లిపు! క6నా. బే, వి చిక్కు. (వా 
రొత్తం దవులుకోం గూడు నొడయు”* నీలా. మ తైఫ జే [శస వ్ పట్ట మెపసనాజు క రాసన, నన శర. బ్రాం 

ఆ ౧౩. S 'కనుకరి. జే, విణ, (శనుకు+ఆర్సి  టక్కులాడు; 
తవులుకొలుపు. జే. స క్రి. (కవ్రులుకొనుథా. శ్రే). టక్కులాయడి. గక, ఆాడరివి సుమాళిపి. నెజ్క 

వ,జ్వలింపంజేయు. TE చతుర, శ కలిత వి _స్భృత చాడిపి కనుకరివ గలు” “చ్చునంటేవా, చూరు” 

వోమకుండంబుం ,ద్రవ్వించి. పావకం చవ్రలు; ఉ హరి 9, అ. ౧౧౩. (ము డ్రై. పొ. “తన 

క్రొాలిషి,”” డై. ౮ ఆ, ౧౧౦, | 

తవులుమే. వ స. క్కి (కవులు ఛా. ప్రే) లగ్నము | శ్రన్సక్ర, జే. ఆ, క్రి చేను కలిగినట్లు నటించు, 
చేయు. “చ ఉఊవిద శదుక్తి కంతం జెవి యొగ్గక।, (శ్ర, ర) ఏ. టక్కు? మోసము, అనక్యము. “చ 
ఫోం బినల న్విభుండు శ్కేల్టవిలిచి చుట్టు నించుక 

(a 

శసుకులు మూల్లం లగ్గలికె తొంకులు సోకులు, ౪ 
యుడకొ భుజముల్ వలగొల్పి పొ మనన్ =” 

వభ ౫ ఆ రం, 
పనగుసమాటలు న్నడివెం గూరిమి నిద్దజీకీ 

Ray | నృమంబుగన్ రాధికా, ఆఅ ౧౮౩౨, ఆం 

కలను ద్య, అం డీ (కవులు వడు bin భా చం ౧౧౯. 

ఆ. పూర్వజన కుంభభూశళివ్యముఖ్యుడు కక క్రన్సక్రలాండి. దే విణ. (కనుకులుషఅండి. టక్కు 
రూవకూకవబించితుండు, (వృయుతనుతు:డు కేల. లాండి (శ, ర [దొెంగిలించు స్త్రీ 

పడడయ్య భూషాల్కకనయసఖుల చేత 'ఢథాక్ళ తస్కరి. సం వి -ఈ, త్రీ 1. కోబము గల స్త్రీ; రె 

తనయం పాండు. ౫, ఆ, 302, తస్క్య-రుండుం సం, వి. అ. పుం. చోరుడు దొంగ 

తవులుపజుమే. ద్వ, స కీ, (కవులువడుధా. సేం | తన్స. దే. ఏ. దుర్హాంసము, “సీ పుండ్ర కీలోలు 
చిక్కుకొనంజేయు. “న్ యువజనంబులం దన చ్రాల బండ్లు బల్టున 'రాలం గండ్లం డన్సలు చీల 

యురి దవులుపజుచ్చు కీలు గలిగిన యుకనీలసీల | రొండ్లు వ్రేల” చంద్ర. ఏ. 3, ఆ ౪౭, ఆం 

వేణి...” పాండు. ౫, ఆ, 3 ౦%. భా ద్వా ౧9౧. 

కవెల, చే. ఏ. నోరు వెడల్పుగా నుండుకుండవంటీ | కహ క్రవా, చే. వి (శ. తపహాకవా, తే కళ యోచ్వుఎ 

లోహ పాత్రము. క్ష కమ్మని తానులు చల్లంగల;, 1. కుతుకము; తొందర “క, శయ్యకు: దార్చి 

గ మనియాజ్యంబు జోటకపుందవెలలం: చొం, యనంగుని, సయ్యాటపుం లిట్టకంపు:జదురుల కపు 

కాలాల టం 

కమ్మగ వంచిరి...” రావి, ౨; ఆ ౧౦౨. డాయయ్య డొరకొని వ్రియో క్రలనయ్యువతిం 

న్వు డే. వి. కండుసోలలకిెలంది గలమానవికేవము. గవయుతవహాక్రవాం త్రూక్టించెన్ * రామా ళ్ళ, 

(శ ర చ్రా. వాం) “గ...తూము ముంత ముకు అఆ. ౧౬౧. ఆం భె ౧౪౦; 2 దుఃఖము, 

సంబు, బల్ల కుం చన సోల కవ్వ వడి యడ్డగరినె। క ఊప్పరమెగసి యజాండము,చివ్పలు రాలంగ 

పుట్టి చిలగ మెడా కల మనంగ ౩ ధాన్యములు గొల్పు మేరుళిఖరంబులవైం గుప్పించి ఊజాంటికొందునొ, 

_ వానికి దగును సాంబ” సాం నిం స్టా. ౫౨ కప్పక నావననులోనికవాకవా రీజన్.” కాశీ, ౧, 

కీవిష్టందః జే వి, సస్యవిశేవము, చోడిసురుశు. బ. ఆ. ౧౧౨. వాంన, ౧ ఆ. ౧౨౪; 8. ఆజ్ఞా 

చోట్ల. “క. ఉలవలు చామలు కోద్రవృములు| నము తమస్సు. “ఫీ మీతేజమున నాదుమేనిలో 
కందులు రాజనూవములు నిష్పూవరుబులు చణ| శవాకవా కలుషోంబువటలంబు గ్రాలిపోయొో 

కంబులు దవ్వింందలు జొన్నలు6 గాని గూర్చం వార. ర, ఆ గరా. 

దగుధాన్యంబుల్ .” శై. ఈ, అ. ౯౫ భీమ 3, |తహళవాపడు- ద్వ. అ. (క్రి. (ఈవాకహగావద్సు 

౪, ౭, : న్ దుఃఖ్ఞంచు, “వ, మై న్యరనంబునకు శివనం బగు 

= శ. 



తపా 

శ్రీ రామటేవునివదనంబుం జూచి యేచందంబునం 

దాటదు నని కఈహతవాపడుచు,..” ఉ, రా.౬ 

అ, 3౪౩. దశా. ర, అ, గి 

తవాకవాపెట్టు. చే, స (క్రి. (కవాశవా+ పెట్టు 
తొందర పెట్టుం స తహాశవా'పెట్టితిలా నిను 

గువాగామృగ వాంఛ ఫలము గుడిచితింగా, ౪” 

రానా, ౮, ఆ బి ౧, 

తనాపడు. ద్య. అ. డీ (కహాతవా + బడుదుఃఖించు, 

బాధపడు. Ee మును దొంచు మూల చాంచు 

మృటని భార్యను భొడిచి యాడె నది దీపము 

చూపినం జూచి వీండు మై మనునో యను 

శంకవేత మది తపహావడుశున్* వాంస 9, 

ఆఅ, ౧౦౯, 

తవాశీలం వాం. వి. వన్నుు, సీస్తు. (శ. రు 

కవాశీలుదారు. హిం విం శిస్తువ్యవవోరముం జూచు 

ఉద్యోగి. (శ ర. వాం 

తళకళ, దే. వి, 1. మిజుమిట్టుకొలంపుకాంతి. (దీనికి: 

గర ధారయమున నిగాగమము వచ్చును) “క, 
కళకళని తరణిమెలుంగల..” స్వా. ౫ ఈ 
౧౦౦. భీమ ౧, ఈ ౧౧౭; 2. మిక్కిలి 

మెజయ:ట "మొదలగువాని కనుకరణము “సీ, 
అరుణాంబుజంబుల యంతర్షశంబుల కళకళ యను 

జిగి దళముకొల్చి. భార. ఉద్యో, ౨ ఆ. ౧౧6; 

వరావా. ఈ, ఆ 39౨, భార భ్, ౨, ౪ 

౧౨5. 

శళత్తళ, వి. = తళతళ. వ. (మిటుమిట్టు కొలుపు 
కాంతి) దశముఖుని పీరళభటులచేతి 

విచ్చుకత్తుల తళ _త్తళల వాత్తుకొని , =” ఊఉ, రా, 

క, ఆ ౧౬59, రా, వి. ట్కు ఆ 5౯, 

కళిగ. వై, వి, (పం, స్థలి) భోజన పాత ము, 

కంచము. “వ, నిత్యంబునుం బది వేవురు బొ వ్య 

ణులు స్ mee నిహ్టైన్నంబులు 

గుడిచి కృ లయినన్...” భార. ఆర. ౧, ఆ. 

అంక; రామ, ౨౬౬ 

తళియ. వై. వి (సం స్థాలికా ) భోజనప్మాత్త్వము, 

కంచము. “వ.. నీ బంగారుభ్భంగారుకిర్కరీ 

* శలాచికల్సు కళియలు, వ శ్లెరంబుల్పు తోము, 

ప్యాక్కంబు లారకాటంబులు లన్నియుం చాకట్టు 

కెట్టియు,. కాశీ. ఈ, ఈ ౧౦౦. భార, శాం, 

౧, ఆ? ఇర; 2, వంట, 

తవ ళి 9 ఈ. 

1080 త్రభు 
ళీ 

'జీండయ నైరృతి దళియకు జలధీశ పరుడు శాండ 

జలకమార్ప్చ* కసం, ౧౦, ఆ. ౧౯౦; 9, 

'జేవునికి నివేదించినయన్నము. “చ లలనరొ,,, 
మాకు నిచ్చలం6 'బెరుమాళ్ళ కోవెల చి సాదము 

కట్టడి సాగి వచ్చున్యాకళియ | పృసాదమోవ సక 
తంబు బసావడుము ., 

(చూ ౧కి ౦బ్ఫ 

కణకారు. చే. అ. క్రి. (తగకు+ఆరు) మిక్కిలి 
ప్రకాశించు. “కీ మొలకనవ్వులవాండు. తళ 
శెారుతోొలుకారు బలంకార్గాగులం గేరుఫొలుపు 

వాడు” అచ్చ. నుం ౮8, సానందో, ౨, ఆ, 

కిల్కా పు 

తళుకు. చే. వి. (దీనియా మ్రేడికరూవము తథకుతనకు, 

మొల) కే, అధీక ప్ర కాళము, “క్క కలికినిడు వాలు! 

గన్నుల, తణకులు మణిదీవళిఖలుం దడంబడ లత్త్రీ 

నిలయుని కిచ్చిరి కొందు చెలతలు మా _క్టికవి 

చిక్రనీరాజనముల్ సారి, ౨, అ ఏ, విక్రం 

ఈ అ. ౧౯; 2. మెజయుటయం దగనను కర 

ము, “గీ. తళుకుళళు కని మెఆయుకుందనపుః 

బసీండ్కి డాలు చించదాడుయోగదండము ధరించి.” 

రామా. ౫ ఆ, ౧౧౪౯; 8. కిరణము. “సీ, మినుకు 

తళుకు నిగ్గ మించు కళు కనంగ గరణనామంబు లై 

శరలుచుండు.” ఆం. భౌ వ్ర, రాజ తీ అతి 
శయము. (మా. కణకొత్తుy; రీ. ఒకజాతిడేగ, 

“గీ, వేస్తమును దద కాదిగ వేజ వేజు యొప్పుడే 
గలజత గూర్చ కుండుటయును.” (ప్రబంధ ౧౯౧ 

ఇందు. ౨, ఆ. ౬౦. విణ, మెజయునది. “గీ, 

తళుకుటద్దంబు సక్క_ వులమనసు.” నైవ. ౧,ఆ ౫ 

కనవమోప్పు, చే, అ. శ (ఈళచవశాచూపు 1 

చ్రకాళించు; బయలుపడు. “సీ 'ప్రోథసంపుట 

పరిస్ఫురణావసర ముల దంతకోరకకాంతి తళుకు 

దూప కాకీ. ఈ, అ. ౨౬౯; 2. అధికమగు 

(వన్స్ సవాజసంభ్రమ తాళ్చర్యసంభ)మములు, దళ 

కుచూపంగ నవరత్నదర్విం గొనుచ్చు నిందిరాబేవి 

యుతించె యిందుధరుని, వాస్తపా లిక నమృత 

భికాన్న మిడియె” కాశీ ఏ ఆ ౧౧౯ 8 

కలుగు సంభవించు. “గీ. దకీణాయన "మొకదీవి6 

దణక్షుచూపు ను క్త కరాయణ మొకదీవి నుష్పతిల్జు.” 

చెజ అక ఆ ౧౨౮ 

(రీ + నరమాంసములు * టె అం గి.౨౯ 
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కళకుబెళుకు, చే. వి, ఒకజాతి డేగ, శ్యేనభేవము. “సీ. |కళొ-త్తు ౨ కథుకొత్తు. (మిక్కిలి 
జలకళ గిద్దు ఇెంచడ మన శ్వనభేవము లివి 

యో ౧ దళుక్రుటెటకు, క్ష చవంయగను 

గలవు, =” ఆం భా ద్వి, ౯౦. 

కథశెక్కు. దే. అ. క్రి. (తళుకు +ఎక్కు) స్పష్టమగు. 
“ప్రీ శలచూకి ఘానులై. త్రానులై. కన కక్కి 

ఛెరపీ జెరసి, నరస. వ ఆ. నిక్కి నక్కులవ లె 

౧౧౨. 

కథకొత్తు. చే. అ. (క్రి. (తచకు+ఒత్తు 1. గిల్లు 
ఒప్వు, “రగడ, ++ అవ్వీళ్లకు మణికర్హాదు "లేలికలు, 

దతీణమునం గిన్నరపురళతకము దథేకొత్తు విచిత్ర 
| శనవ్వీళ్ళ తుం, బ్రతీణారులు, పస జట. 

వరావా, ఈ ఆ, ౧ఠరో; 2, అతిశయించు. 

“క మునివరుండు గంధవతినం, దనుండు నా 

గురుండు కరుణ దళుకొత్తంగం జెప్పిన వాక్యంబూల 

యరము,,.” భార శాం, ఇ ఆ రోగా ౩8, 

కలుగ్కుజనించు. “సీ. కళుకొాత్తె నుదిం దిలో క్త 

మకు నుత్తల పాటు,” నైన. 3, అ. 3౬ 
వను. ర, ఆ. ౭౭. 

తథక్కు_, దే. ఏ. (దీనియామ్రేడికరాపములు తళుకు 
శణక్కు. మొ 1. అధికప్ర కాశము. “సీ మిీ 
తళుక్కున మెణనసీ నిల్చినయట్టిసోల రో మైలు 

గులేందీంగవో లె,” కొక్క, ౬ ఆ. ళోకళో, అని, ౧ 

ఆ. ౧౦౦౮ 2. మెజయుటయం దగుననుకరణము. 

“సీ, ఫాలభొగమున వజ్రాలపాపటబొట్టు తళుకు 
తళుక్కుని తాండవింప” శశాం, క, ఆ, ౯, 

వం, రా. 5, ఆ. ౧౨౦౪. విణ. మిక్కిలి మెటి ము 

నది “ములక తెలాటపుంబుల్లు గ్రక్కున 

మిన్న౦దిన మేడమోందికిం దళుక్కుంగంతితో 

జోరి,*4లీ సా, ౧ ఆ, “౧.౯, 

శాండ 

క ద్రకాళించ్చు 

“క చిక్తంబునం వైకొనియెదు, నుస్తల దుడః 

చుళు ముఖవయోరువామునం ద, _ పెడు వెడ 

నవ్వునం బ్రియు,చిక్తం బిపరొ త్తం జనియె 

'జెలువ యడవికిన్ * భార, ఆర ౭, ఆ, ౨౧౦. 

ఊం. రా, ఆ. ౧౧౦. న. (బీ 

కాంతి పపెాత్తునీకడకంటిచూడ్కితోం బొందం 
గానని చు ఫొగనలుటయుకు.” భార. విరా, 

౨ ఈ ౧౧౮ కు సం, 3, ఆ. 33. (కలుగు 

జనించు) “శా. , ,నిజదుర్వ్భుత్తిన్ విసర్టించుచున్ ; 

ద క నాంయువు నాడి రాలి విగ తాకంకాళత్తుండై 

శుద్ధిద్యళ్క- క్షన్ ముక్తశరీరు- డై కనియె ద దివ్యు 
తచ్చ నుచ్చస్థితిన్. "” పాండు, ౫1 ఈ ౧౮ 

కథ. దే, వి, బం 1. వెబువుమున్నగువానియంటు 
య 

గాలిచే ఉబికి దరిని మోచెడుచిన్న చిన్న ఆలలు. 

(మా. కట్టగొట్లు 2. చాధలు, కష్టములు, క్ల 
చాల్లంబో నీకు సాధ్ధ్విమకల్లి వైన, కల్లి శేకట్లు 

వచ్చె గాం” సా, 3, ఆ. ౯౫, రామలింశంర౯, 

తళ్ళుకొనుం. దే. అ, క్కి. (కట్ట+కొను అతిశయించు. 
ద్వి +మురివ తవం దళ్లుకోనలో. ఫే 

దిష్టి. బరమ, య ఆ ఏరాజఒ ప గ్ర) 4 €, ఆ ౪౯౭, ఫ్ర క్ర 

కట్ణగొట్టు. చే. అ. క్రి. (కళ్లశకొట్టు. 1. చిన్న 
చిన్న అలలు కలదగు, “ద. తళ్లుగా థెడినంట దరి 

జాల: _్రైబలి చల్లంగా స్డయై ఛలివెంద్యవో లె, 

మట్టంపుంబొడవున మాచే మై నమజ్ణీ, ఇెట్టుకి, ందటిీ 

పుట్టచేకనియుండె,” ద్వ. . వారిశ్చ. ఊ "| న 23; 

2, “దల్లందనము కల్టించు. “సీ, చల్లనిగాడ్సులు 
కళునొటుసపాల “సాలనిరంకరచ్భాయ లందు,” 
యం అం 

సాంబో, ర, ఈ ౨౧౬ 

ch 

తాండవము. నం, వి, ఈ పుం J. పురు ముగిన్భక్యము; 
తళ్కు. = కథకు. (మెజయుటయం దగుననుకరణము; రై కృణవి'శేవము'ి.. * 

“గ, మెజుయగువలెం దళ్కుకళు కనుమేనిదాని.” 
ఊఉ రా౨ ఈ ౧౨౮. (శరణము “కాక్, కీ డా 

చుందిరజాలమార్త ర్ల ములచక్కి.. న్నిక్కి- జాబిస్టకా, 

గోడ ల్నీరుగ జాల ద్రొచి జలతళ్కు_ళ్ చొచ్చి 

వెన్నాడిమె, ౨ వను ఈర, ఈ ౨౬. 

[| కళ్కొళ్తు) విణ, 'మెజియు 

తాండవించు. నం, అం GE నృష్యముచేయు. (క్రీ 

భునవళ్లీకొండముల్ కల్లోలకండముల్ మెండుగా 
నొండొండం చొండవింవ. ..గీ, నరసి వివారించు 

నప్పు డబ్ధా తముఖులు, 'పొలనం దృంబుళోవల 

వోలలాడు, "చేలుపులవెలందులో యన వెలసి 
రపుడు.” కృష్ణ. ౪, ఆ. ౬౭. శశాం, 3, ఆ ల 

ది. “గీ, కళ్కు జె! చలన రా తాలం బోలి.” | కొండవితము. నం. విణ. (ఆ. ఆ అ) 1. నృత్యము 

దొ. 0, హ్ ఉ౧౩౨.. 

Ia] 2 

సేయించంబడినది; కీ నృత్యము చేయునది, 
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ద్రం చే. వి, 1. విభీకకము, తాడి, “కీ తారడ్ర 
~~. మ తొవనె నై పుణ్యంబు ఇఉజరాచళాం 

డ్రలపెంప డిపు” రంగా. ౨ ఆ ౨౬; 2, 

ర "“మొదలగవానివె రాచి యెండం బెట్టు 

తొటివ Ses మూమిడినండ్ల యొక్కయు. 

రసము సీ . మామిడి తాండ్ర యామలక ముల్ 
పానకములి 4+. దక ౧) ఈ ౧౩౨. 

రుక్మ. 5, ఈక 

తశాంకము. సం, వి. ఈ పుం. సెలమానము, విణ, 

(అ. ఆ. అ) 1. వూనము, చాడీనది; బాధికము. 
తాం తి కుడు. సం, విణ, (అ. ఆ, అ 1, సీద్ధాం 

కను ఇెటీంగనవా౭డు; 2. శాస్త్రములు తెలిసిన 

వాడు; రే కం ఎనీ సిచాంతముల ననుసరించు 

వాడు] 4. రాజ్యకం క్ర కము మున్నగువాని చెలీ? 

నిన వాడు. 

తాంచాళము. బే. వి. (క. తాంబాళ, క తాంచాళం) 

శొంబూలము మొదలగునవి  యుంచుకొనుట 

కుపయోగకడున . ట్లి క్తడి మున్న గువానితో ౬ జేసిన 

చెద్దప్యశేము. (శ. ర బ్ర 

తొంబూలము. నం, వి, ఆ న, కే. తములపొకు; 

2. సోశచెక్క, చ్రుముకము; త. పీటివక్కూలు 

లవంగములు మొదలగునవి కలిపీనత ముల పూకులు. 

'తొరబూలవల్లి, నం, వి, దా, స్తీ తముల పాకులతీలు, 

| నాగవల్లి. 

తాంబూల సం, వి ఈ స్తీ = తములపాకలతీలు 

నాగవల్లి. 

శాశించే. జే. స, క" (శాక భాం శ్రే 1. కి 

లించు, అంటునట్టు వేయం. “సీ. ఆాంశించుకొను 
జటా స్పబకంబు విరియంగం చానవట్టముతో డ్ 

ఫాలకలము” భీమ 3, ఆ ౧౯౩. 

3, ఆ ౧౪౯; 

దశా. 
2, శ్రామపెట్టు, “క, అతొని 

వచ్చినవి వ్రు లందాంకింప్టకు యశన మిడుము ., 

భోజు ౬, ఈ ౧౬౧. 

తాయ. దే, అ. (క్రి. కలుగు, స్రాక్తించు. “చ, ప్రతి 
దివసంబు విందును పురొణముఖంబునం గాళి 

యందు సంశతముగ నంతరాయములు దొంకుచు 

"నుండు ననంగ నిప్పు డ్వాశ్రులి నియయ్యె శేనిచె 
- యకోకమనస్మత నుండంగా నళృర్కికగతి వచ్చెం 
_ జూడు మిబె కిన్నరకంఠి మవహాంతరాయముల్ .* 

శాక ౨ ఈ ౧౦౮౫ దశ ౧౦, అ, జని 2) ఓ యర ,గానరాం లైంటొంగు వైతుో 

1382 

: కాప్రావ్లామున్ 

తాకు 

బడలు; కృళించు, తగు, “క్క, ,మగువలచంచల 

కటాత మార్షుణజాలం,బు గెలువ చాటిన 

ఉజాశవెెజగతిం నోవిదులవుతులు6 వా 
-జలువుల్ =” చబోధం ౧, ఆ. ర౭, న, 

రాచుకొొను, aes కీ తస 

జలరాళికుథీలోం దగిగొండ పొరివోవం చాయ 

చేని, గీ. విరహిజను లింత పడుదురే వపీనిచేతి 
న్రైష. ౨ గి. ౧౨౨. స్వాం ౧ ఈ ౩5౭, 

స శీ ఆ, డీ 1. తగులు అంటు “చ 

శకములముపెంపునన్ మెజుగు దాకినచెందిరకావి 

కోఆలున్.,” వార ౧, ఆ. ౧౫, అం. భా. కః 

౧౩౨ 2 (యుద్ధమును మారొ-శుకవియు, 
“నః భూోేరతుముల,నంగరం బయ్యు నయ్యువసరము 

నందుం దాక దుశ్శాసనుండు వొయుతనయు 

తోడ” భార కర్ణ. 3, ఆ. ౧౯౨. భార అది, 

"౨, ఆ. ౨౨; 9 "కొట్టకొను, కొట్టు. “సీ, కుల 
పర్వతంబులు గాల్చి యుండొ ంటీతో ౬ దాడంగ 

పీకమైం దన్నియాడు” భార. విరా, ౨, ఆ, 

౧౩౪. వార ౫ ఈ ౧౬ వి 1 (యుద్ధమున) 

కవియంట. “సీ, వై న్యనాథుండు ధృష్టద్యుమ్ను. 

డగు నని తలంచెద నాఠండు దక్క నొరులు, 

న ఫీమృ తాం కోర్వరు. “భార. ఉద్యో. ఈ, ఆ, 

౧౦౧. భార శల్య, ౨ ఈ ౨; 2 నిరో 
ధముు అడ్డు. “క. చననిమ్మ రథం బని ననుం 
బనుచుట ను గొంకడేణి పజపితిం చే ఇందును 

చాంకుం దగులు లేకయయనశపమవారు లదు 

వ్రంబు లై లీలం జనన్.” వారి, ఉం ౫, ఆ. రాళ; 

క. కగులుటు స్పర్శ “సీ. భీరెండశాణశున 
బీటలు వాజీనవచ్చిసోడలమాడ్కి_6 బగిలె దిశలు 
భార ఉద్యో. ర, ఆ, ౧౬. స్వా క్ల ఆ ౫౮; 
4 చెబ్బ,ప్రహారము, “చ, తనువు భునాస్త 

శళ స్త్రములతాశోన నొప్పిని డప్పి పుట, 

భార. శల్య. ౨ ఆ. 33. వార, ౫ ఈ ఈసి; 

5. బాధ. “శా,..చాండాలికన్ మొటుచున్, 

గుండు ల్నీరుగ చెండగాలివసితాయం జూడ 
అము ౬ అ ౭. 6, 

తతము, “గీ, రవిక బిగియింతు నదియును నవల 

వైచి కుంకుమపుంబూ6కం జీమచిముు గొనెడు 

_చీన్ని,వచ్చి కొనగోటి శాంకులు రద సేయ, గుబ్బ 

కువల, ఈ, 



తాడు 

ఆ ౧౮౮; ₹, నినుగు “క. ఆశొన్నకూడె 

ధరిత్రిన్*” ను, శం ౯ 

తొంకుడు, డే. వి, (తాకు ధా తాంకుటు స్పర్శము. 
“క, అరుబెంచి యలిగి యుండెడి యరు ఇంచి 

వితాకు తాంకుడై,.. సా, ౨ అ. ౧౯౭. 

(శ, ర. పా. “మదిన్ వితాంకు డై” ముద్ర. పాం 

ఆాంకుడువేశి, దే. ఏ. (తాంకుడుడా వేయి విడుచుచు 
తగులంచు నచ్చుజ్వరము, మన్నె పుజ్వరము- 

(శ. రః బ్రాం 

శాంకదల. దే, వి. (తాంకయాతల) (యుద్ధమునందు 

కవియుటు మార్కొనుట. “ఆ, బంటు లుక్స 

హూంచి వగజు పోయిరి పోయి;రంచుం గడి 

బొబ్బ లార్పు లెసఃగ, నతిరయమున  నడరు 
సట్టుగ సను యొనర్ప వలయు చాశు 

చలల” భారం శం, 3, ఆ. ౮. హరి, డ్ ౨) 

ఆ, ౨౯. 

తాంకుబెంచే. దే. స. డ్ర్ (ఈతకు? తెంచ్చు (యుద్ధ 

మున) కవియు మారను. “ఆ, కరువుః బెజికి 
కొనుచు: దాంకుదెంచె” భార, ఆది. ౬, అ, ౨౯౨౨ 

కరు ర, ఈ ౧౦౫ 

శాంకులాడు. చే. స శీ అక్కి (శాయకులు+ఆడు 

కొట్టుకొను. 'డేకొను. లక్స్ సవళత్త్రములలీల తైల 

ముల్ దివిం ,బ చ గిధ్వనుల్లతో నొందొంటిం దాంకు 

డో ఊం as, భా, రా, యు, 

arn 

శాతొను, చే. స. (క్రి. (కశాశుఢకొను) అంటు 
కొను రగులుకొను, “క. ఘూకంబు లంన్నగు 

వాకున్కు, వెకిటం గాష్టములుం దృణామువడి( 

గపస్పింపక్ ,లే కదిసి చిరంజీవియుం చదాణొన దన 

ముక్కుకొజువిం దగిలించి వడిన్.” నా, వంచ, 

3, ఆ. ౨౮౬ 

తాశెలుపు, చే, న. (క్రి. (తాశొను ధాం యే 

- తాకంజేయు, కవిం జేయు. “న, ,, అక్క్కూంక 

ముకం చొడుపు దప్పి రొష్పుచు వలవంకం చికి 

వచ్చి యపహ్వరుషవశంసు వాంసరభదండ చండం 

బగువాలంబునం గీలువాలంగి కొట్టుటయు నాదిట్ట 

. కట్టువ నోముఖంబుగ6 దాశొలికి కరివెరిం బర 

చీయలంగా నాయుధంబంనం జేయుటయంు, * 

సాంబో, క్రి, ఇ, బర్. 

1888 

| తాలలి. డే. 

యమృకము, తాశొందక యిచ్చువాండె దాక | తామే చే 

తాయ 

వి, వలప్రుకుడిి శర 

a స క్ష ప 1. కన్ను. పాద ళాడనము 

జేయు.“గీ. ఒడిసీ కలపట్టీతిగచి మహో గవృ త్తం 

నొంకు కొన రించుకయు లేక హాల చాయి 

భార, విరా, ౨, ఈ ౧౨౮ పాపి ౧,ఈ ౧౨౩; 

ర, కొట్లు తాడించు, “క. మేషరయగళ మత్యు 

గృముగాడ  ద్రోచియును మ స్తకంబులం, 

'చాంచియం6 దరులోనం బోరం దా న వ్వేళన్ 

నా, వంచ. ౧ అఆ ౧౬౯ లీ. వినరు *చం., 

చెశ్యునొ, క్క_రునిషయిక నుటొొక్కంరునిః 

గృక్చజం చాంచి వధించిరి.. = భాం రా, యూ 

౬రఏ'ం 

తాంటం దే. వి. (క. తావ) 1. శెట్టుపెవట్టు (శ ర 

జా 2. చర్మము, ఆ .. కెడ్డుకోడం గూడు 
"తెచ్చి న ల వీపు తకు త్త 

మోందె. a చెన్న. ఈ, అ, ౧%; 8, చేను, 

“డ్, ,, హేమకాంతి యొన్నాళుల కుండుం గానీ 

యుకణగాఃడు వదంవడి సానబట్టినన్, దాళుక 

యుండునే యినువతాంటకుం జాయలు పోక 

భాస్కరా భె, శ ౧6౮ కీ, మోసము, “ద్విం 

టక్కరి వూంట తాంటలు చేసీ ధనమ్ము చక్క_నం 

వైకొని జరిగినపిదద” ద్వి, హారిశ్చ. ఊం ౬ర ౨,వరి, 

విణ. పలుచనిద్కి దళసరిలేనిది. వ్యవ, ఈసిన్నె 
తాంటగా దున్నది. 

తాటక త్తె. జే. విణ. (తాంట్లైక త్తే) మోసక త్తి, 
“ద. వెడలి పోం జాచెదో వేసాలు వన్ని;లోకర 
బులో లేనిలాటతాంటకళత్తి. ద్వి. హరిశ్చ. ష్ష్ 

౧౯౦౩, వి 

తాంటదమ్షండుం జ వి, జీవనార్థము సన్న్యాసి 

"వేషము ధరించినవాడు, లింగి, (శ. ర “ద్వి? 

తాటోటునూటల కక్కరిగొంటు, తాంటదమ్లని 

నమ్హందగునె యాయమ్త.” ద్వి, వరము, ఈ, ఆ, 

అరా పు 

తాడి, దే, వి. ఆండ్ర, డ, విఖఫితకకములే, య os 

యనన్ విఫీకకంబు విలసిల్లుచుండును , , +” అం. 

భాం ద్వి ర్ం 

తావు. చే. వి (తాంచు ధా) కన్ను, పొద 
శాడనము. “*చ ,..మునువటికన్ను గొమనుచు 

. మోములవ]ై నొకళాంపు తాంచినన్= ఛొమ 
8, అ. ఎర కాశీ, 8 ఈ 0, “7 



ఆాంటే 
” 

1884 ఈొటా 

శాలేలు, దే, వి బొ. (ఈ తాబేలు, శామ్మేలు | తాగుబోతు. చే, విణ, (తాగుశపోత్సు మితిమాజి 
nm కూర్మము కమఠళము. “సీ, ెక్టమ్ల లనుచుం 

గన్నుల లంచు వటఫల క్రీ లంచుం చా౭బేటి 

చిప్ప అనుచు,” చు భం ౨ ఆ, ౬ర* ఆం 

ఖో శ ౧౬౧. 

తాకట్టు, దే. వి (తాకు*కట్టు. శ, ర) నమక 
మునమై అప్పిచ్చు వానియొద్ద అప్వుతీసి కొనుచాం 
డుంచువస్తువు, కుదువ. “సీ. తాకట్టు కుదువ 
యంంద్దర చారకం బీ డనంగను be వెలంగు 

చుండు,” ఆం. భాం దిష్టి. ౨౨౯, వరాహ ౯ 

ఆ. ౧౨౩. 

శాకట్టువడు. ద్వ. అ, (క్రి. (కాకట్టు+వడు) 

కుదువయుంచయుడు. “సీ, తాకట్టువడజె యింకకు 
వై శ్యగృృవహామున ఘనపుబంగారుభృంగారుకంబుల స 

కాశీ ర, ఆ, ౧౦౮. 

తాకట్టువెట్టు. దే. ( తాకట్టు+- పెట్టు ) 

కుదవపయుంచు. “వం... ఆరకూటినుటంబు 

లన్నియుం దాక ట్టు'వెట్టియు దురోదర క్రీ కీ 'డావరా 

యణుండే +...” ళ, ఆ, క 

ఎ” కుటుంగరము, బే, వి, ఉంగరము "మొదలగునవి 

శాటీపోకుండ బంగారు లోనగువానితో చేసి 

చేసికొను సన్ననిసాదాటంగరము, “సీ కారు 

'మొసకళ్లే చాకట్టుమందులు చరణాంగుళంబులం 

చాకటుంగరములు, * వేం పంచు ౧, అ. జ౧రి. 

(శ. ఈ పా 
ఈాఖదు. ఊ ఏ. (ఉర్దు, తాకీద్) అ 

(బ్రాం వాం 

తాగడిందు. చే, స (క్రి. (తాకషాగడించు. ఈ రృ 
బాధించు. “ఆ, వారికి మామ నగుదు నటమోంద 

శ్రీదేవి తండ్రి నూర కేల ఆాగడించం గట్టం 

గట్టి దాయటు కమలాక్థకులనాథ , , గ భగం గా 

స్కం, ౨౮౬. 

తాగండి. దే. వి (తాకుశకాండి - క ర నూతి 
ముఖమున కడ్డముగ జాతితోం గాని దానితో 

గాని యేర్చ జచుదూలము, పీశావాము, “సీ... 

వీ నావాంబు తాగాండి నాం 'జెలంగులి ఆం. భా, 
స శ్ర? ౧౬ాలిం . 

తాగాణి = శలాగాండి, (శర) 

కాగ్గ( చే. న. క్రి, సీళ్ణ లోనగునని ఫానముచేయు, 
ప లల | 

సన, శి, 

Seg) 

మద్య పానము వేయువాండు, (శ రృ 

తాము. వెంసం డీ 1. ఖచించ్చుపొదుగు. “సీ, 

శెలంగుచు మంచివచ్చలు చచ్చి మేలేర్చి దట్టం 

బుగాం గూర్చి తాచి తాచిో య ౧ ఈ 

౭౫. ఆం. భె, తృ. ౧౨౨; 2, తొలుచు, 

“సీ పాఫోద్ధిజలయు క్షి బాంచివట్టినదికాకరులు 
నాం జనువమురకతపుంగరులు)ు _గరులతోొండము 

చిక్కం గబళించి మ్రీ,0గినవారదులు నాం దొండ 

'మొస్పగుం దదళ్శ,వారులం దాచినతావ లలరో”.. 

అము ౧) ఆ. ౫3; ల. తావటమువెట్టు, “ఫీ, 
ఇనకరము క్షమె యిలం బనునభ మని వలువ 

తాచినవెండిమొల లనంగ.” ళివలీలానిలాసము, 

౧ుఈ (శర) 

తోపాం ఊఉ. విణ, (ఉర్లు, కాజా నవీనము నూక 
shige (ట్రై వాం 

తామే, చే. వి కుళ్టౌయం (శ. రు) 

తాట, వె. వి, (నం, తాటంకక) న్ర్రీలకర్ణ భూమా 
విశేషము. (వా. 

ఆటంకము, సం, వి, అ. పుం, దంతము లోనగు 

వానితో జేయయుడిన చెనికమ్లు. 

శాటంకిని, నం, వి, వ న మ కలది- 
నువాసీని యగు స్తీ; శ్రీం “శా, + .మీకర్లాట తాటం 

కిస” కీ శ్రీజా ఒ౦, ఇట్లే ;తాటంకవత్” చంద్ర, 

౧, ఈ ga 

క్ష శాటకం భం. సి ఈ స్త్ర ఒకరాతునీం 

తాటజకేయు.ండు*, నం, వి, అ, పుం, తాటక కొడుకు 

మారీచుడు. 

'తాటన, వె. ఏ (నం తాడనమ్) కొట్టుట. (చూ. 

తాటనపుచ్చు. 

తోటనపు పుమ్నే. ద్య ఆః (కాటన+శుచ్చు) 

కొట్టు; వాయించు “వన. .. ద్దణము గుబ్బల 

వ ధ్వనియింవ నల్లన తాటనపుచ్చు, 

చును, ౪” బన, 5, ఆ, ౭౪) ఫు, 

తాటస్థ నమః సం.వి అన క, ఉదాసీనత రి, 

సామివృము, 

శాటాకుచన్రాలు, ద్వ. వి, చాల క్రీడా వేషము, 

ప. సింగన్న దాంటులం జేర్కురాలి, జాయిళ్లు 

తాట్సాకుచక్రాలు చక్రాల త్రివ్వడు. ౪” వాంస 
న 3, అ Eg 



తొటా 

తాటాదూటము. బే. విణ, చక్కనిది కానిది సౌం| 
అ  హీనము. “క తోంటలు లెని యున్నవి, ! 

శాటాదూటములు కావు .| 
-బేంటలు చా మోదరుణె, ర్లాటలకు న్నైలవులు మధ | 
రాపూివెంకన్,”” అప్ప. ఈ, ఆ, 3౮౧, 

రటించు. వై. స (కిం 1. ఘట్టనవేయు. “కా. 

పృమథధ్వ జిన్య ధిపరుల్ కుంభోదరాదు లహ 

తావను లుండక 

భూ భృత్సన్నిభు లంఘు)లక్ ధరణి యాస్ఫో ఆాటిదండము. ద్వ 

టించి కాటించుచున్.” కాకీ. 89, ఆ 3౨; 2. 

కొట్టు. “శా ఆటోవంబున జిమ్సు జొ మగల 

వజ్రాఖీలదంత్రంబులం, చాటించున్ , .. ” భా, రాం 

య, ౧౪౨౬; రి, కదలు “కీ కమిదాసనముం 

గేలం దాటించి తాటించె జలజ మిచ్చట సెట్టు, 
మొలివె ననుచు.” చందా. 5, ఆ, ౯౮; a 

ఆలోచించు. “సీ. కమిదాసనము గేల దాటించే 
శాటించె జలజ మిచ్చట సెట్టు "మొలిచె ననుచు.” '! 

చంద్రా. 3, ఆ ౯౮ 5 పొడుచు. కంక! 

కడకుక వచ్చితె యోరీ, చెడుగా యని! 
యలంతిముప్పి చేం దాటించెన్” ఊ రా ౫ 

అ, ౪౬. స్వా, ౪ ఆఅ ౧౧౫; 6. టయ. 

చేయు. “క తాటించి నిటలనయనుండు, జోట 

కగిరిచాపవల్లి నహిళింజిని: న్యాస్ఫోటించెం దక్క. 

శోరమువటంకృతిం గమలజాండ మట పగులం 

గన్,” భీమ. ఈ, ఈ ౧౩౨. 

శాటింపు. వై. వి. (తాటించుభాఎ) 1. తన్ను. “ 

కాళి కావి "వభునిడాకాలి తాట్ింపులకములు చేరని 

నాంటికముదహితుండుల పి, శకుం ౧, ఈ 9౯; 

2. శాంకుట, పొడుచుట. “ సీ, మోము శ్రిప్వులం 
బొమృముడి జొమ్సుతాటింపు రానిజంకెన కావ 

| 

ప. ద ంలాలాాలనో, 

ఫ్రీ 

1385 

| రాటిడాల్ దొర. ద్వ. ఏ. బలరాముడు, “6న 

తాజా 

లాటి ల అధో 

స్ 

అనం 

టిటెక్కెమువాండుం వ్వ మ 

శాటిజ, ప మించు 

వీరంబుతో SHEE తాప. 330; 

2. బలరాముండు. (వ్యు) 

్ష వ్ల 
ఇయ 

Merge 

రాటిడాలళ్ దొర కచ్వటేటినొంగ... గీ..,నా 

బలుండు. ,..” వేంక చేవ ఆం ఈం ఓ జగ 

నీ. (తాడుగాదండము నల్ల 

సాధనవిశేవము. “సీ. కంబము కొణత లాగను 
డొల్ల రాటిదండములు థ్రోయంగ కెట్టలగమ 

కము. ie బంధ, రాఅ, 

తాటివండు. ద్య. వి. (తొడు+పండు కాళఫలము, 

“గీ, ఆడుసులోవలం దొటిపం డదిమినట్టులదుము 

దున కాని పొరాళ్ మంటికెనంగ., ..” 

౧ ఈ ౧౧౪. 

ఊాటివడగవాండు, దష వి. 1. బలరాముడు. “ఆ 

తోటివడగ బాం డనంగ బలుండు రుద్రం” ఆం. నం 

చేవ. ౨౯); 92. ఫీమ్మండు. 

శాటిచాణము. ద్వ. చి. (తాడు?₹బాణము) ఒక 

రకముబాణసంచు. “వ, = - చక్ర బాణంబులు నా 

"కాశ చషక్త్మంబులం6 బిట్టబాణాంబులం దాటీచాణం 

బులు గజదిరునులు "మొదలగు బాణావిద్యలవైఖ 

రులు, ..” వహాంస. 3, ఆ ౨౯, చబంధ. ౧౮౧. 

అటి బెల్లము. ద్వ వి. (శాడు+ బెల్లము) తాటికల్లు 

వండి తయారు చేయు బెల్లము. (వా) 

తాటియాకుల చిలుకలు, ద్వ విం బం బాల క్రీ డానికే 

వము. “గీ తాటియాకులచిలుకలు లాళ్ళ పాము, 

లకట యగవాట్లపోతమై  యాడుకొనుచు , ౪” 
హాంస ఏ, ఆ ౧౪౮౬, 

కాళీ, 

రంపుంబొవరు ” శుక. ఆ; అ 699, వాంస| ఛాటిరిక్క వై. వి, (తాడురిక్క)- తాటిబెట్టువలె 
ల ఆఅ, ౨9౭. 

తాటిక ట్రావ. ద్వ. వి. (తాడు+కర్రెడ ) తాటిగిణి 

పాము. (శ. ర (పాము, (శ ర | శ్రా 

తాటిగిలి పాను, ద్వ వి. శాటిచెట్టుమి౭ద నుండు 

తాటిజెట్టాట. ద్వ. వి. చాల క్రీ డాని విశేషము. “సీ. 
అ _త్తకోడలియాట యాలుమగలయాట తాటి 

జెట్టాట కేలాటములును.” దశా ర్యా అం రాణ. 

శాజివెట్లాట = కెటిచెట్టాట. hoe 

నుండు నత్షకృము - జ్యేష్థానత్నతృము. (శ. ర 

రా 
తాటిరిక్క నెల, ద్వ, ఏ. జ్యే వ్టమాసము, (శ నజ 

తాటిల్లు. ద్వ. వి (కశాడు+5ల్టు) కాటియాకు 

చేసీనయిల్లు. “మ, +. షక్క_ణంబునకు వేగం భోయి 

యేచక్కి6 జక్యంని శాటింటికి "నేయి చ్రేశ మాష 
కాశన్ వెచ్చగా నూర్నుచున్.” వారీ కి మా 
ఆ ౧౦౩. 

se నిద్దజాండ్ర, డృమగనాటలు, +” సాప్కి౧5ఈ ఆాటిసిడముపోేదు, దష వ 1, అలరాముండు, “పం 

అంగిలి, నందుండు యశోదయ్యంం, చాటేసిఢంబకిటోదును 



శాటో 

బు _తృడిదువ్వలంవ దాల్నును బయనం బయి ..* 

సీలా, 3, ఆ ౫౦; 2 ఫీమ్మండు. ఇట్టే; తాటి 

సీడమువాడు. ఆం, నం. డవ 33, 

శాటోోటు. బే, వి (క. తాటోట్టు) 1. టక్కు 
మోసము. “ద్వి, కాటుకకన్నీరు కరమున 

దుడిచి తాటోటు లెజబులనిదానిచందమును” 

ద్వి శ. సొ 8 ఆ ౦. పు ౧౨ వం; 2 

అసత్యము. “కీ __ శాటోటు దబ్బ౭ యు a 

పొల్లు టవలి బొంకు కల్ల నా నన్ఫత మాొ.. 

చేంక. నూన, ౬౬, విణ, వంచకుడు bere 

రాలు వంచకను. “క కజుకుజ తొలివేల్పులం 

గొంందజం గూలిచి నిక్కె_ చేమొ తాటోట 

నిను9బిజుదీక పట్టుకొని రూవజం జేనెద... 
అచ్చ. యు, కంకి. శుక. 3, ఈ ౧౮. వేం, 

మాసి అ, 3౮ 

ఛాడంకము. సం. = తాటంకము. 

తాడకాఫలము. సం. వి. అ. నూన క ములవంటి 

పండ్లు గలది = సెద్దయేలకి శీ, 

తాడకుండు, సం. విణ, (ఆ. డికా. అ) కొట్టు 
వాడు. 

తాడన, సం ఏ ఈ స్తీ, = తఈాడనము. 
తాడనము, సం వి, ఈ ప 1. కొట్టుట; 2 గుణిం 

చుట, (గణిత) విణ, (అ. ఆ, ఆ) కొట్టునది. 
తాడని. సం, వి. ఈం స్త చబుక్కు కొరడా, 

తాడసీయము. సం, విణ. (అ అ, అ) కొట్టందగినది. 
తాడపత్త్రముః సం, వి అ ని తాటిమాకు ; 2, 

'శాటంకము. 

శాడము, సం, వి, అ పుం 1. కొట్టుట 2, గుణిం 

చుట, రె. చప్పుడు; డీ వర్వతము 

తాడయల్ . సం, శక్త. కొట్టుచున్న, 

తాడయమానము. సం. ఫిణ, (అ, ఆ, అ కొట్టు 

చున్నది. 

తాడయిత. బు కొట్టు 

పాడు. (దగినది. 

తాడయితవ్యము, నం. విణ, (అ. అ, అ) కొట్టం 

కాడి యు, దే ఏ. తాళవృతము. “గీ, తా డనం 

ఒ గను దాడి నా తాలభూర్కుహంబునకు నాఖ్యల్రై 

యొవ్వు నంబిశేశలి ఆం, సం. సౌ. ౬, సం, వి. 
ఈ స్తీ 1. క్రీశాళమ్క “పెద్దయాకులు గల 

ఒశరముశాటికెప్టు; 2. మెకము. 

శీ: నం, - కురా, (బు, 

1886 
శి 

తాత 

తాడించే. సం. స క్రి. కొట్టు, తాడనముచేయ, 
“గీ, కాలకంఠునిమాళి శృంగాటకంబు, గాండివం 
బున దాడింప బాండవుండు”" వార. ౭, ఆ, 
౭౮ వారి, ఉ; గా ఆ ౨౨౫. 

తాడిశము. సం. విణ. (అ, ఆ. అ) కొట్టంబడినది, 

తాడితాల్పు. ద్వ వి, బలరాముడు. “రగడ. కోన 

ద్రిమ్మరిమా౭క గూరుచుకొన్న నీవును 
తొల్నును.” అచ్చ. యు, ౬ళ. 

తాడిల్లుపొము. ద్వ. వి. (తొడు+ఇల్లుశా పాము 

తాటివెట్టుమి(ద నుండుపాము. (వా). 
తాడు, యు. బే, వి. బె, రజ్ఞావు పాశము, “గీ 

వకగశేతను శీ పొదవంకజంబు గారణంబుగ 

జన్మించె భూరిమహిమ, గంగవై దోడు రిపుకోటి 

గళవసతొడు, నాలంగవజాతి సమధికోన్నతవి 

భూతి.” కాకీ, పీఠి, ౨౨, వెం వి, (సం. తాళ్ళ) 

తాళవృతము. “గీ, నిట్టతా డనం బొడవుచే 

నికి నాయడు.” స్వా, ర; ఆ. ౭3. అం. భా 

ద్వి. శ౭. 

తాడ్యమానము. సం విణ, (ఈ ఆ అ) కొట్టంబడు 

చుండునది, 

తాడ్యము, సం. విణ. (ఆ అ, అ) కొట్టఃదగినదిః 

తాణము, వై, వీ, (నం. రాణమ్, త. కాకైయమ్) 

కాపొడుట్క రక్షణము, “సీ, సవరణ లేనివిశాల 
దుర్గం బేల గట్టి కాళము లేనిగడి నళించులో సీతి 

శ, అరా చం, రా, ౫, ఆ. 36౮. 

ఆాణము సేయు, స సం (క్రి (శాణముషవేయు) 
రతీ౦చు, “మ... అఫ్రోర్వంబగరత్న మేపగిదిం 
గల్లెన్ మాొనికిన్ సర్టకా,లనిరాహారత నుండు 

వారలకు నేలా దండు తాగోంబలిసీ యునర 

స్వామికి గాక తద్ద)వాణ కృతో హాయముల్ 
నెహ్పుమాలి వరావ ౫ ఆ ౬, 

తాణిముండు. ద్వ వి. (తఈాణెముశేఉండు రత్ళ 
ముగా నుండు. “గీ కొమల చెనర్చుసాలజాలము | 

లోనం, జిలుకసాంబ్రాణి "లేజీవజీథం _దనుపం 

'దాణెమున్న వసంతునిరొణు వెల్లంగన్ను గు బ్రొడు6 

నడుపుంజి గనుటకళన కవల, 3, ఆ. ౯౬. 

తాత, ఉభ, బే, వి (ఈ కాశా) 1. తండ్రి, తండ్రి 
పితామహుండు. “గీ. కాక ముత్తాత తండ్రులు 

తరశరంబు, చీమవ లెం గూడ బెట్టి యూర్చికము 

శయ, పాండు, కి, అ యే వార్, శె, 

'దాడ్లి' 

నో 



శాత 1337 శాదూా 

జో 
ren ఆ ౧చ్ళ 2. కల్లికృండి, న. 

“న్ , *లంకాపురాధి, పత్యమున సీఫ్ప bass 

దప్పట్టణంబు, వెలయు సీ చేత నని శాత చెలుపుట 

3 

లొ ల్తిష్టకము, సిరా (ఈ ఈశ, ఆ సళ్యమైనది. 

తాదాక్శషము: సం, పి, అ న అభేదము, 

తాదృక్కు, సం. విణ. (క) అట్టి, 

యును. 44 ' ఊ రా, ఆ ౨౨౮, డా, రా. కాదృతము., నం, విణ. (ఈ ఈ అం అట్టివి, 

౨ అం ౨౨౫; లె. వంశమందలివూర్వపురు ముందు. నాద్భశము. సం, విణ, (అ ఈ. ఆఅ) అట్రీది, 

“నీ కట్టించె నొకరాశ కంచి వార్మ్య్యంబులు 
వాగిణాంక వళాలి శేకామ్ర,వతికి హర, ౧, 

ఆ. ౧౦; ఓ. అధికండు, మోజీశేదాండు; మాతి 

నది. “ వ. , ,కల్చొాంత కాలాదికరాళ కాళ వ్యాళ 

భునాఘునభుటా [నోర దీర్చ నిరా శ్ర చ్భటా పాతంబు 

నకుం దాత యగునానిరోవషంబు ., 

అ. ౨౨౭. భె. రా యు ౨౧౯ 

(నం ఛాతాం (బ్రహదేవుండు. “క నీతెజం 

గరయంగం చమైర, మేకజవంగడపుటే(డు మిశుసీక 

వాగున్,దాతయు నాకని నాలతియు, నేతుఇె 
యొక్కి-ంచుకైన నిక్యువ మొదవన్.” అచ్చ+ 
యు, ౫౨౭. అం. భత 3౯ సం. వి, అం 

పుం. తండ్రి. (దీనికి ,స్త్రిసమక్వము నిక్యము.) 
“మ వనితామానససూనసాయకుండు జీవత్తాత 
పాదుండు... పాండు. 3, ఆ ౬ పాండు 

ర్క ఆ. ౮3, వారి ఫూ, ౧, ఆ. ఏ, 

తాకగువు. సం, వి ఉా, పుం వీకృవ్యుడుు విన 

తండ్రి. విణ, (ఊఉ తండ్రికి హీతుం డైనవాండు, 

తాఠతాత. ద్వ, మి (తాతాళాతు - బ్రివాకు 

తండ్రి మైనవాండు - విష్ణువు సీం. నార, ౨౬. 

తాకనము. సం. వి అ. పుం, కాటుకపిట్టు ఖంజనము. 

తాతలము. సం వి, అ. పుం, 1. రోగము 2 పాక 

ము; కె, ఇశుపగుదియ విణ, (ఆ. ఆ. అ) 
తము; వేండియైనది. 

ఆతాళవేల్పు- ద్వ. వి. (తాక+ వేల్పు) బ్రహ్వాదేవుండు. 
“గీ, ముదిసీ ముష్వునం బెండ్జికై "మొగము వేల్పు; 

దగవు గా దని రాం డయ్యెం దాతవేల్ను*" 

నెమ కర, అ. ౧౨౯. 

తాతుఃడు. సం, విణ, (ఈ ఈ అ) కనికరింపందగిన 

వాదు 

కాళీ, ౬, 
2 
ఈ, టై 
వానా 

తాత్మా_లికము. సం. విణ. (అ. ర్మ ED 1, అన్న 

టిది ఆకాలమందలిది; 2. అప్పడు మాత్రమే 

యం౦ండునదిం 

తాక్సర్ణము. సం, వి ఈ నం 1. ఆశ్ ప్రాయము 

తానకము, దై. వి, (సం జ్ఞాన్) 1, కౌలవ 
స్థానము. జక గనవదనంబు చాక్చతికిం చానక మై 

వెలువెంద ,. భో, ౨) ఈ ౨౯. అం, భె 

ద్వి. ౧౩; 2. జకెట్టు :లుచుడుటయ్యందలి భేదము, 

“వ , .వింతతానకంబుల నిచిని కదిసీనయమ్యుడు .” 

భార వీరా ౨ ఆ, ౧౯. సృబంధ, రాగ; 3 

దండ ప్రణామము, “ది. తక్కులు సీవట్టి శానకం 

బులును,గొలుపన్ర మూయెడం గుటిలవిచార ” లి. 

వారిశ్చ+ ఫూ. ౧.2౮౬ పం. 

తానము. ఉభీ 'వై వి. 1, (సం, స్నానము) స్నానము, 
“డ్. క క్తజ పాటు లేక నది దాన 'మొనగ్చి .. 
కాకీ ౨, ఈ రగా, ఆం, భాం ద్వి ౧౨౦; ల 

(సం. స్థానము.) తావలము, చోటు, “క తానం 

బాడి మనీషివి, తానంబున కర్ణ మిచ్చి తా నంకట 

సంతానం బన దగి మగనంతానంబున నతండు 

ముదము తానం బయ్యెన్-” రా వి. ౨, ఈ ౧౬; 

8, (నం తాను కన్న కారముతో 6 బాడెడి. 

పాట. “కం అంకట నాగసరంబుల్క నింతులు 

తానములు మిగుల హెచ్చీంచుచు, ,..” యి, ఈ, 
ఆ ౧౫౮ సుం వి, ఆ, పుం విస్తారము, న 

గానాంగవి శేషము. 

తొనవము. సం, వి, ఆఅ. న తనుత్వము అల్పక్వము. 

విణ. (అ. ఈ. అ.) శరీశనంబంధ మైనది. 

తశానవరుసలు, దష. వి. బ. (జానముగాపరుసలుు 

తానముయొక్క_వరునలు. “గీ శానవరుసలు 

చెంచుగంధర్వ గాయ, కులను,..” దశా, ౧; ఈ 

౨౬, 

చను దే. న. 1, తాశబ్దమునకుం టిశ మైకవచనము, 
వస్తే 

అత్తార్థము, క్ష 9, + = అమ్మునులక డక్కు వచ్చి [వన 

న్యుగ్యశవనుం డనుసూతుయు, రోమవార్ష ణీ 

నుఫౌరాణికుండు.” భోరు ఆది. ౧, ఆ. ఎగా కె. 
(13 విస్పప్పతం ద్వి. మానికం as 

ముల్కు దానొంద లయలంకితంబులు నిగుడు బన 

3, ఆ, ౯3.౨ 

తామారయు, సం, వి, ఆ పుం, నీటినుడ్సి జల్వావర్తమాం 



తొవ 

శాప, చే, వి, 1. నిచ్చెన నిశ్శేణి. “లయగ్లాహీ. 4 

కపిలునిం గలపుంజూపుసెక్కలం గలయు నాసగరు 

వంగడము మోకోత్తుంగమణి కౌధమునకుం గడపు 
తోవ, పారి, ౨, ఆ. ౮3, ఆం నం, స్థా 

అర; 2 మెట్టు సోపానము, “చ. అలమల 

యా ద్రం గుంభభవ్చం డవ్క-_శకంబు శరర్తుకండ 

మడలిం శ్ర తిబింబకై తవమనం దమ కిచ్చిన 

వారీ జేవకళ్ , తొలంకులకేలు తావ నిడి తోమం 

గలం కడంెన్,,.. అము, ర, ఈ ౧౪౬? 

(శ ర. పా, తాంద, మద్ది.) లి. మణి,రక్నము. 
“సీ మలిచే దొడవుల మోయు మించు 

పెజకేలుకటిం జాచి మెఆయువాని.' శ్రీ రం. 

౧) అ. ౧౮౦ వరానాం ౨, అ. క 

శాపకము, సం, వి ఆ పుం, |. జ్వరము, 2, రజో 

గుణము. నిణ (ఆ, పికాఆఎ తావము కలిగించు 

నది, 

శావనము. సం, వీ. ఆ పు, 1. వేసవి, 2, జిలేడుఖ; 

3. నూర్య కాం కమణి. నః 1. శాపము కలిగిం 

ముట్ట 2, బాధించుట; లి. ఒకనరకము. విణ. 

(అ. ఆ అ) క, తాసము కలిగించునది; 2. 
బాధించునది, 

శావనీయము. నం, వి, అన ఒకానొక యుపని 

షర్తు, విణ, (ఆ, ఆ, అ) తపింవం జేయ:దగినది. 

(ఆ. ఈ. అఎ బంగారుప్కి సౌవర్షము. 

శామనుండు, సం, పి, అ, పుం సూర్యుండు, 

శొవము, సం వి, అ, పు. 1 వేండిమి; 2. బాధ, 

(తావృతృయము కాకధ్యాతి కము, అధిభాతి 

కము, ఆధీదై ఏకము.) 

తొపయత్ = సం, శతం తపింపం జే నయుచున్న 
తాపయమానము. సం. విణ. (అ. ఆ. ఆఫ) కపింవం 

జేయుచున్నది. 

తాపబిక సం, విణ. (బు, శీ బు) కపింవం 
జేయు వాడు. 

'శాపసయికవ్యము, సం, విణ, (అ, ఆ అ కపింవం 

జేయందగినదిం 

శావరము. జే. వి..'మెట్టు, సోపానము. “సీ...తావ 
"మెట్టీక కంతె తావరంబు, స! మె ట్టనం గను 

మెజమం సోపొనంబు ...” అం. భొ. ద్వి. ఒ౨.లం 

శాపలువెట్టు, దే. అ. / (శాపలు+ పెట్టు , మెట్లు 
గట్టు సి చేల నింగికి చెజియం చాపలువెట్టు 

1048 'తొవిరి 

శవెలలేగి రోకటం జిగురుం గోము, గ, 
మదనమాయాకళా భానమదన నేన మల్హ, ఇ 
ఆ. ళం, 

సతరువు. సం. వి, ఊ. పుం, ఇంగుది, గారళీ, 

నం, విం నం, స్తీ దవనము శో, 

౭ య. 3, డ్రీయాలము, “మోరటిళీ, 

అక్! త వస్విం) తవస్విముని. “క, 
అనమంజననుతుం డంకట్క,వనుమలిః బె శ్ళేంక్లు 

పూని వలిమలకడం ద్య్వాపసి యొ తిరిగియు సుర 

నదివనుధకు: బే నోవం డయ్యె... చం, 

5, ఆ ౧౮ సురాః, 20. 

తాొవనుఃడు. సం, వి, అ పు తవస్విముని, విణ, 

(అ. ఈ. అ) తపస్సు చేయువాండు. 

తపన్యము. సం, వి. అ, న బుషిభర ము. 
తాపి, ఉధ. బే, వి. (తఈాపుధా. క. తావు, త తావ్వు 

1. రవాస్యము, సంశేకము, (చూ. ఆాపియిల్లు); 

ర రవాస్యస్థానముు, సంశేశస్థలము. “డా రుకిణ్కీ 

కాంకకుః దొల్లి తాపీ యనంగా దగుదుర్ల 

నృహాంబుం జాచుచున్.'” ద్వా, ౯ ఆ. ౧౯ 

8. జాడ. (శ. ర ద్రాం); 4. శార్చుట, విటీ 
విటులను సంధానము చేయుట. (తాపిక త్రై, తాకి 

కాడు 5, ఇటుక, రాయి, మొదలగువానితో 

గృవోదినిర్యాణము చేయుట కుపకరించు లోనా 

సాధనవిశేవైము. (వా; 5. తాపితో పనిచేయు 
వాడు, శ్ రు బ్రాం సం వి. ఈ స్రీ 1 
తవలీనది; 2. యమునానది. విణ. (న్. సీ న్ 
1. తపించంజేయునది; 8. తాపము కలది. 

శావిందు. వై. కి, 1. నెలొలుపు, నిలుపు, 

“ది. ,.అబ్బూమోధరంబు, నడుచక్కి_ 'జీవతా 

నగము6 దావించి.” విస్థు. వూ. 3, ఆ. (శర) 

2, చెక్కు ఖచించు. “క, సురుచిరవల్లవరుచి 
సు3దరతను వగుసేక్రం గదిసి దచశముఖుం డొప్పక్, 

బరంగంగం గాంచనకాంచిన్, 'వెరవుగం చాపించి 

యున్నసీలము పోలిన” భా, రా. ఆర, ౨, అ 
౧౫౮. సా ౨ అ, ర౨; 3 మోందు, “క 

తాపించె ధనదువదనము6, గూ పెట్రంగం గాలకంథు 

కొడు కు కరవే దీపాహోణాంచలమునం బావఫు 

యాగమునం వొట్రువడి రు క్రములున్.” కాశీ, 

౭,ఆ, ౯౧, సం, అం శీ శావమునొందు, 

gh 

నం 
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“ముం ,రతికాంతం జేర జీతెంచెం పదృర్కుల, తాపికము. నుం దణ, (౫ ఈ 1, “కంబ: జేయః 

కాంతామణి వారసారసముఖీదుర్వారమారావా: బక్షినది, 2, జె న్ ets డినడ్కి 9, చబాధింవణుడీ 

వో,క్క_లికా ఫఘూర్ష్మ్మిశమాననుం డయి కకుం వద “క, అము 
హా 

దాపించుప్రాణేశ్వరున్.” నిరం ౨, ఆ ౯౫. నొక్క_ట మనేీజరావికు కై, భార ఆది, 
తావీంఛము. చం. వి, ఆ పుం. చ కటి దమ్రమ కదూ! లా ఈ, ౧౦౬, 

లము. ' తాప్తా ఆ తాకి “ఊడ బమువ్రలు తాపితావటుపు 

తాపీక. దే. వి. తార్పుక్తె. “గీ. ఇనతురికకుం. జేక' వట్టుకలాడము మో: జల్బద్బుప్పటి, +” శుకం 

దూతికి సంది బొంజు,కడెము విచారికకు సారిక! ర; ఈ ౨౨, కృ. శతా, పీకి ౧, ఆ, ౮౦. 
కును రవికె, శాపికకు సొమ్తు Dey తాపియిల్లు. చే, వి, (శాషిశఇల్లు సంశేకగ్ళవాము. 

గాన; లిచ్చి మెరి పీ చు ౪ జతచే  కెచ్చుకమినిల ఎకె జాయకునకు ఇ వాన జలంబుం ఫుటియించి చాక్ 

వాంస స్కీ ఈ ౧౩౫ | యింటికి చేయి కడజు చూచు.” శుక 9, ఈ 

తాపిక త్తి తియ. ద్వ వి, య. తియ తార్పుక త్తే కర, శుక 3, ఈ ౧.౯%, 

బటీవిటులసం వానము చేయుస్త్రీ. “డ్, ,,విలాసీశు కు! పీ = తీ (క రు 

క్ కుత నా భూములకు చెయ్యనం | 

జేర్చి తావీళక్తియళ్.” తపతీ. 3, ఆ. ౭౫ మగరాలు దాకికలరికుపుళుడ. సెండదెకము జా 

ఆం. భా. ద్వి, ౧౧౦. | కాల ఇల". రపీక. ౧ ఆ. రర, ఆ ఫొ, 

తావీక-త్తె=తాకిక రియ, “చ. ఇలుం గలమైన జెల్య| కృ, ౧౩౨ డై అదుము, నొక్కు. “సీ. పడంతి 

డస్సి యాలువుటాండ కుం దావికక్రెవె,”” ఆము, యొక్క_తె ప్రియుపదములు చిరవోగ్నిత ప్తకు 

తా 

తాప ఆ జాతో ER న శ్రీ" కే. చెక్కుంఖ చించు." సి, డుండ గ 

% ఆ, ౭౦. చంబులC దాపుకొనియె."* భాగ, ౧౦, స్కం, 

శావీకము. సం. విణ, (అ. ఈ. అ వేసవికాల ఫొ ౧౦౬౦. వి, 1, అవలంబము. ఆధారము 
మందలిది. “కీ ఏకుపహా కాళముల్మ క్రింది యిజుకుగొంది, కరిగి 

తో యా శక్తయై యున్న్షఫరణిం జాచి మొగము 

దాపుగ నిచ్చి సిర్తు దృశ _క్టిగరిమ గడలాొ త్తం గా 

చిత్తం గరుణం ద్రిభుడు” హరి, శూ. ర, ఆ, 

౧౬ 2. తన్నుుపాదతాడనము. “చ, .,చాల 

దయ్యెనో, మునుపటి త్ను కొ మనుచు మోము 
లవపె నొకతాపు కాచినన్.”” రామా. 2, అ, 

ఎర ౬. 

తావి కొండు. చే, వి. (ఛాపిసాకాండు. 1. విటీవిటు 
లను తాద్బువాండు, సంధానకర్హ. “సీ. కాంతకు 
వదవి 'నాకతమునం బడసినవాండు నమినతావి 

కాడు. గాంగ, ఈ. వనితమనముం 

జొచ్చి క్రీ, కీ డకుం జొచ్చి .. దళ. ఇ, అ, ౧౮౦, 
చంద్రా. గ అ. 33; 2. జాడ తెలుపువాండుం 

“ఆ తాన చోరులకును చాపికాంటై వేషధారి 
మిన్న శేని, కవము సేయం భార ఆది. ర, ఆ, తాపురము = తావరము మెట్టు. వ, ఒక్కవీత 

నాకసం బెక్కం విశ్వకర్శ నిర్మించిన త్రాపురరిబుల6ి 
రుల, 

శావీకేయు. చే. న. డ్ర్ సంధానము చేయు, కార్చు. బోలుగోపురంబులమోందికి , .* పీ, శకు ౧) ఆ, 
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ఆాపిపోటు జే. ఏ, (తాపిశచోటు) సంకేతస్థానము తాప్యము సం. వ ఆం న మాక్నీకధారువు, నిణ* 

రవాస్యస్థలము. “కీ చీర ఇాకింటం చెచ్చెద నంచుం| ౪ ఆ అ తపింపంక్లేయందగినది. 

జని చేరుం దరుణవల్లవ్రం డున్న తాపిచోటు.” | తాబందు. దే. వి. పావడ్క గాగరం (శ ర బ్రై, వా 

శుక. ౨, ఆ 3౬౮. తాబేదారు. హీం, వి. కక్కుపషనివాడ్కు | క్రింది 

తాపిక చే, వ. మేలైనపట్టువస్త్రము. “సీ వచ్చ, యుద్యోగస్థుండు. 
'తాపితదటి : బసమించుపచ్చ రా చిలుక క్రొంబిడివంకి శానుము. నం. వి, ఈ పుం. 1. బడలిక; 2. దోషము. 

యలవరించి.” చంద్రా. ౨) ఆ ఇర్కా శుక ౧,| విణ (ఆ. ఈ అ) కే. బడలిక గలిగిందునది; జి, 

ఆ. ౨౮౯ | భయము గలిగించునది, 
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తామర, చం ని. (సం. తొనురసకు. కం తామర 

తావరె. త. తామరై) 1. పద్యము, తమ్మి. “క. 
తామరలు ముడి జక్కన, 'చామలకున్ వెతలు 

వర్వె,,..” నీలా, 3, అ, 8, ఆం భా, చ 

౧౬రీ; 2. శరీరములో వద్దాకారముగా నుండు 

వట్బ క్రములలో నొకటి. (యాగ) “సీ, అంత 
ర్ర తము లైనయాటుదామరలకు నభినవోల్లాసంబు 

ననునయించి,”” వక్క, ౨ ఆ, .౨రీలా; 8 చర్య 

వ్యాధివిశేవము, వరడలకము. (ఇది తామరపలే 
ea శరీరమున గం డృముగా నలము 

bs “వీ చామర యను బో ues 
* మండలక మొహప్యు, “ అం. ఫె. ద్వ, ౧౨౮. 

తొామరకంటి. ద్వ, వి. న J, b= 

తుండు, విష్ణువు; 2 అ పద్దాకీ; స్త్రీ భార్య, “ 

కలుగక నే దులంగినను ప మోము 

దమ్మితో , నెజీం దొవరంగు పొంగిజెదునీటరి సాటి 

యటంచుం బల్క6గాా నులీయలు లోల చెరి 

యింక నుండగ నీఠము గాదటంచుం చదొానజవట 

లయ్యుం ఇెమ్తుట నొయారప్రుం: గ న్తురిబొట్టు 

మూమునన్,” కాళిందీ. ౨ ఆ. ౯. “ఉ. జంబు 

లన్నియుం, దల్లడమందం జేతుం గద తామర 

కంటిని జూపకుండినన్*' అచ్చ, ఆర. ౧౦౫. 

తామరకెంపు, ద్వ. వి, (తామర+కంపఫ్రు పద ద రాగ 

మణి. “సీ పెద్ద తామరశెంపు చిగపట్టియల చేత 
సౌబైనము త్యాలసోరణములం.” యం, ఆ ౯౭. 

తామరచెలి. ద్వ, ఏ, (తామర4-చెలి) కమలమిశ్ర్రు (డు, 
సూర్యుడు. “పీ చెలిమితో చామరవ్లిబట్టి 

యినిచినచిజునరంజీ యొక్కవెలున ఫూన” య, 
౧, ఆ. ౯౮. (తామరవెలివట్టి = యముడు 

శానురమూలి, ద్వ. వి, (శామర-చూలం ఇ) కమల 
- గర్భుడు, బహ కద + + +ఇట్రిశశిలాంఛనబింబ 

నిఫొన్య నక్కుటాాళలవయి మోపు మోవ నిటు 

దామరచూలి యొనర్చై నాక్శ ను, మృలికము 

'లేక.,.” బారిళ్చ్ళ, ర, అ. ౧౫౭. 

తామరశంవము, ద్వ, ఏ. (తామరగాతంపము) తామ 

రలసమూనాము, కమలషండము. “పీ, తనయిల్లు 

'తామరతంచమై మెఆళకయ సంపన్నలినాశ్నే గాపున్న 

చోటు” వసు, ఏ, అ. ౧౫౫, చం రా, ౧, 

అ. ౬౬ ఏణ, (కవలషండమువళలి అలముకొని 

అధికముగా వ్యాపించినది మిక్కిలి యభివృద్ధి 

1340 

Ba 

తోము 

నొందినది, అత్యధికము. “గీ ధరం బ (ద్రైజావ ద్ధి 

తామరత్రంద మయ్యె.” స్యా, ౬, అ ౧౨౯ 
వసు. 3, ఆ ౧౫%. 

శామరక్రంపర = తామవతంవము, వి, తామరలనమూ 

వాము, కమలవండము. “సీ. , ,తనరును తామర 
తంవర యనం, గీ. గమలవండంబు ...* ఆం, భా 

చ ౧౬% విణ, మిక్కలి యభివృద్ధినొందినది, 

అత్యధికము. “గీ, వారు మీరును దగ చాంధవ 

మున చొదల్కియిఐపు నీకా త్తం దానమరకతంప 

మైనం జెలులుం జుట్రలం గలిసి “పీశెలమిం బంది 

యుల్లసీప్త oe సెలమెఏత యొవ్వునిొక్క 

జెర ఉద్యో. వ, ఆ 5౫౩5. “ఇ 

శ విద్యుత్క_ లి తాజవంజవమవాజీమూత పొ పొం 

బుథారావేగమ్లున మన్న నోస్టసముదీర్ష ర్ల త్వముం 

నోల్సూోయితిన్, జేవా చే కరుణాళరక్స్చురు 
మింతే భాలుం క న్యా సేవన్ తామరకంవర్రై 

వ. శ్రీ కాళనా స్తీళ్వరా. 5 కాళ్ళు శం ౧ 

ఈపద్యము 'వోశేష్యార్థమునకు నుదావారణము,) 

ద్వ. వి. (తామరాతూపు+అర 
వద్యశరుండు మన్మథుండు, (శ ర) 

తామరపాకు. ద్వ. వి. (తామర+శఆకు శామరాకు, 

నళినిదళము,. “మ రటితిస్యూతపలాళప క్ట వత 

వుటికాశాటీ ప్ర 'దేశంబులున్ ఘుటముల్ చామర 

"పాకులున్ యి సగండోలముల్ పొని 

బాసట వేదంబు6ం బఠించుచుం గదిసి వై శంపాయ 

నాదుల్ నముకత్క_టభంగిం. గొలువంగ చే 

ముని భిశాకృక్యయాత్రార్థమె.* కాకీ, ౭, ఈ, 

౧౩౩. పార్వ, ఈ, ఈ ర 

తామరవిందు. ద్వ, వి (తామర+విందు కమల 

బంధుండు సూర్యుండు. “సి “ఫీ ప్రూవతామరవిందుః 

బోల్చ నీడై కగు గడికంపునిడుదకెంజడలు పజల.” 
అచ్చ. యు. ౧౫. 

తామరనము, సం. సి ఈ న, 1. పద్యము, 'శామర ; 

2, బంగారు; లి. క 4, ఊచమైత్తళి. 

తామలక్ సం. కు రశ, శ్రీం చీలయేసిరికళి. 

తామసము ఉం దే, విం ఆలస్యము, జాగు, “గడీ 

నావుడు సత్యభామ నిజనాథున కిట్లను నేల 

శామసం,బీవిబుధాధి నాయకమహీరువాముం బెక 
లించి లోకనంభానిత మైననీపలుకుబంతము నెల్ల 

మదీయేవాశ్తే భీవనవాటి వేడుక దలిర్బ్చల 
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ఉస్ ల శ 
నిల్చుము జీవి కశ్వరా.” పాప, ర, అఆ. ౧౧. తా కట్టుడు. సం.= తామ్ర కారుండు, 

షు 
దశా. జ ఆ ౨లి౯గాం సర, పవి ఈ పుం, తా క్ . దృవుకుణు. 

తా 1. సర్పము ; ద గుడ్ల హాబ. న 1. తమో 

గుణము; 2. చీ౭కటి; 3. ర్రోధము, కస్ ఆష్టశున 

శల్లభంగుల. మైనకొర్కిక ంటోకేని జెక్పరీతి నిక్క, అభినయహ సవిేేషముం [రకము మొక్క 

హ+డముం, స గం మ్మ్ హా పుం,-ఎజ్జనీజుట్టు ల 

ముగ చ్రోవనకనితో 6 బారు డేల కయ్యంబు:, కాత్రుదు. నం, పి, ఆ స్తే క అజ్తిని పొ న “ల ఇక 

జేసె నెందామన ౦ బెట్టు పుటి శాతనికి ననఘు”, చామ్రద్వీవము. సం, ఏ. ఆ, పుం, సింవాశష్వీషము, 
చి తృభా. ౧, అ ౧౯. రం.) రా. ఉ. ౧౪౬, తామ్రుప కము. సం. వి, ఈ. పుం. 1 దేవశాకము శో 

రి 

క్ి 
aa 

పు విణ, 1. తమాగుణము గలది 2. అంధ 

కారము గలది; శి. చీశటికి సంబంధించినది; 
కీ దుష్ట్రమైనద్వి ర. మూర్భమైనది. ' శా మప 

తొనుసీ, సం. వి ఈ ST రాత్రి; 2, చీకటి. న 

రాత్రి; 8. నిద్ర; కీ కాళ్సిపార్వశి; ర్, తమో. 
Se గలస్తీ; 6. వసుపుళ; 7. జటామాంసీశ్తో, 

మసించు, దే, అ. శీ జాగుచేయు. “గీ, జెల్ల! హించుకు) 

దామసింప నిచట్కసఖులు నీవును ; త్మామపల్లకము. సం. వి, ఆ. పుం. 1. ఆకోకముళీ* 

లోచనోత్సవను గాయ నాయితము గం డనుచుం, 2 ఎజ్జనిచిగురు, విణ, (అ, ఆ, అ ఎజ్జినిచిగుట్లు 
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జ్ఞనియాక, 2, చ్వొంజివురు. 
క్ర + సం, వి, త స్త్ర l. అ దిక్కు. 

దలి అంజన మనుదిగ్గజము యొక్క_భార్య, 2+ 

దక్షీ భారత దేశమందలి యొకానొకనడి (ఇది 

మలబారు, లిరు నె ల్వేలిజిల్తాలయందుం ద్రవ 

శ 
ల 

ల ఆర్ 
| 
| 

| 
| 
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బల్క్ జ," చై, 9, ఈ ౧౦. కుక ౨ కలది. 

ఆ, ౧౯౦. | రొ మ్రపాకి, సం, వి. న్. సు. కలుంజువ్వినోం 

తామసీకము. సం, విణ, (అ. ఈ. అ) 1. తమో  గౌద్రపాది, సం వి ఈ స్త్రీ. వాంసవదిళి, 
గుణము గలది; 2. చీకటీ గలది, ఈ మ్రపుప్పము, సం. వి,'అ, పుం, 1. రృక్తకాంచనము. 

2. ఎజ్జనిపువ్వు. విణ, (ఆ. ఆ అ.) ఎజ్జనిఫూలు 
కలది. 

తామను(డు. సం, వి అ పుం 1, నాబ్లవమనువు; 
2, రాహువుకొడుకు. 

శామ్మిస్తము. సం. వి, ఆ, పుం. 1. కృష్ణపక్షము; | తా మ్రపుష్సి, సం. వి ఈ స్త్రీ, 1. ఆక్కధాకకిశో 
2. జ్వేషము; లె. తమోమయ మైనరకము. విణ. Es కరినొట్టు, పాటల bE 
చీకటికి నంబంధించినది. | శ్రా ము ష్నిక నం. వి, ఆ, స్త్" ఎజ్జ తెగడళీ. 

తామెర. వై. వి. (నం. తామరసమ్) త) నా. నం, వి, అ. నా! 1.  కొండగొనునశీ, 

పద్య ము. “*మ,.,నినున్ దా మామగా ss కో ఎజ్తనివండు. 

ఊామెరతూపుంవొర యింతమాత్రమునకై తా మవీజము= సం. ఏ. అ. సుం. ఉలవ, కళకముళే, 
మిన్న ం'చెదే చంద్రమా. 4 కృష్ణ. ఈ, ల ఆ. ౮౫. తావము, సం. వి అ. పుం. 1. కుద్దరోగ భేదము, 

తామేలు ఆ తొంబేలు. (కూర్మ ము “సీ, మెజటులు! ఏ, రాగివంటి ఎజుపురంగు. న రాగి. విణ, (అం 

మోం౭గాట్ల తామేళ్లను జేసి  క్రక్క్వరినత పాలిండ్లం ఆ అ) రాగివంటి లోజుపురంగు కలది. 

| 
| 

CC 

గలుగ నునిచి.” ప్రబంధ, 9 0౮. త్యామ్రమూలు సం. వి. ఆ, స్త్రీ 1. తీటకసిందళి, 

శామ్ర నం, వి, ఆ స్త్రీ 1. సింవావిప్పలి 2. 2.| 2- ఆఅర్హవత్తిల, త, గంట్టకచోరము శో, 
శక్ర మవలి ల్లి, మంజిటి చీ అజ క సం. వి, అ, పుం, 1. re 

శామ్రుకక, సం. వి, ఈ స్త్రీ, పడమటిదిక్క_ నందలి| ' 3. ఉలవ నకుర్ధము స్తా 
Fae మనుదిగ్గజముయుక్క. భార్య, తొమసారము, సం, వి. ఆ, పుం రృక్షచందనము స్లో 

తామ్రకారుండు, సం వి, అ. పు, రాగిషని చేయు! విణ. (అఆ. అ) ఎజ్జనిచేవ గలది. 

“వాడు. తాన్రూక్షము. సం, వి. ఆ. పుం. కోయిల. విణ, (ఆ 
శ్యామువట్టపడు, సంజతామ్రకారుయు ఆ, అ) ఎజ్జనికన్నులు గలది, 
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తామ్రాళ్ళ ము, నం, ఏ. న్. పుం. పద్మ రాగము కంపు, | తారకము, సం వి అ. పుం.న. కడవ న |, 

'తామ్రిమం నరః వి న్ పుం, ఎకు, 

CT మిమముూు. నం, == శా మిము. 

సో శ్ 
శాయనము, నం. వి, అ. పుం. పెంపు, ఆభివృద్ధి. 

శాయము, దే. వి. ఆరుదగువస్తువు. (శ. ర. ట్రై 

'శెయిు. చే, వి (ఈ పోయిం, ర్త తాతా కలి, జనని 

ES కన్న బిడ్డల శవం గాంపిశీకలం బ్రోవ బంగారు 

ఆయి నూరంగళాయి”” పాంచాలీ, ఉం అ. శరా 

అచ్చు. యు ౪౬౮ 

కంటికల్ల గృడ్డు, ర, నత తము, 3 కన్నూ ర్డీ 

ఓం కారము, 

తారకాణ, బే, వి, దృహైంతము, 

భె, షః ౧౦౨౩, 

తారకాణిందు. చే. న, , కి. రుజువు మాపు, ద్భష్టాం 

తరించు. గనీ అనభుమతులార నన్ను జ్త్రాంగి 

యెదుట్కు నునిచి ఈర కాణింవంగం గక నట్టి, 

కల శావల గోరంత కలెెనేనవియాబ శీ నరు 
య య Cy లూ 

డరు జుమా యని యనుండు.' సా. ౨, అ. ౨౭౯, 

ల మాణము, ఆం, 

న, 

తాయెక = తాయొతు, (రకూరమ కాని ఆలంకా | కోౌరకికము. నం. వి, ౪ (అ. ఆ, అ) నత తృములు 

రార్భము కాని ధరించువస్తువి శేషము) “క, తలం 
పున నిది గారడ మనిశలంవకు మాసింగం డల తారకుడు. నం, వి ఆ వు 

నుంచుము వసిండితాయొతల నుంచు నృపా, శంక, 

ర్త ఆ ౧౮ తం ను, క, యష్ జూ రోడ పు, 

శాయొతు, డే. వి, (క. తాయిక్తు, క, తాయెత్తు 1. 
రతౌర్లము కాని యలంకారాగ్గము కాని ధరించు 

వస్తువిశేమము, “గీ, ఇముగా ' మేల్చసిండి తాయె 
తులు మొల్ల, విరిసరుత్ దట్టముగం జుట్టి వేసికట్టి, 

యోరసిగమో౭దం బై చెంగు లునిచి క ట్ర్, నట్టిబురు 

సారుమాల్ చూయల్ బిట్టు దనర.” రసిక, ౧) 

అ, ౮౩3, స్వా, ఇ, అ ౬; 2, శేయూరము, 

బాహుపురి, సీ శీయూరనావుంబు తాయె 
కనంగను నసందడండ యనంగ సందికడియ,నున 

చాహుపురి యన నలరు,” అం. భా, ద్వి, ౧౫౦. 
తాయెత్తు = తాయెతు, (రకౌర్లము కాని అలంకా 

దార్థము కాని ధరించువస్తువిశేషముఎ “మ... 
మర్కదుల తాయుత్తులు గ ట్టినన్ శబరపు శ్ర్రల్ గూడి 

యాడం బురిన్* కాళ, 3, ఆ. ఏ౨. 

శారు ఉభ, చే. ఏ. సుషిరవాద్యవిశేషము, ఊందునట్టి 

మొ కాసొకచాద్యముః (శ రృ “టా. ,, అద్భుత, 
స్థారశరార్భటిక వికుదుగంకులఃం చారలు బూర 

కొమ్ములుం; ఛేరులుః దమ్మటమ్ములును భీషణవృత్రిని 
బిట్టు 'మ్రైయలోన్ శళొ రా ఆ, ౧౧౮౫ 

మొ రాయు. ఏ, అఆ ౨౬. సం.వి. ఆ. సీ, 

క, బృశాస్పరలిభార్య; 2, వాలిభార్య; 8. ముత్యము; 
4 శంటీనల్ల గు డ్డు; ర్ నమ్్ర్తముం 

శారక, సం ఏ ఈ స్త 1. శంటినల్ల గుడ్డు, 2. నక్ష 

ధ్ర 

కలది, 

క. సకానొకరాత 

నుండు; 2. ఓడ నడుపువాండు, విణ. (అ. రికా, 

౧ ఆం) 1. డాటించువాండు 2, ఉద్ధర ఎచువాండ్రు, 

ఆవదనుండి కా పాడు వాదు, 

తారకోపనిషత్తు. సం. వి. ద్. స్తీ? ఒ5ానొశయుష 

నిషత్తు. 

తారణ, నం వి, అ, పుం. (భవ మున్న గుసంవళ్ళర 

ములలో నొకటి, 

తారణము, సం. వి, ఈ పుం, వడవ న 1. దాటిీం 

చుట; 2. ఉదరించుట్క ఆవదనుండి కాపాడుట, 
విణ, (అ, ఆ. ఆ 1. దాంటించునది; 2. ఆపద 
నుండి తక్పించునది. (అ ఈ అ) దాటించు 

సాధనము, 

తారణి. నం, వి, ఇ ఈ. శ్రీః పడవ, పీడ, 
ఈ రకండులము, సం. వి, అ, పుం. తెల్లజొన్న 

తొ రకమ్యము, సం, వి ఈ న. శరకమభావము, 

నూ నాధిక్యము. 

తొరము. ఉభ. చే. వి 1. నాలుగు కానులరాగి 

నాణెము. (శ ర బ్రా) “సీ, అమరశ్షైలము 
చిన్నమంళగాం దలపోసీ యాశాచలము దార 

"మెత్తుం చేసీ” నరస స్వే ఆఅ ౧౯౧. బహు గ్య 

అ. ౧౬౫; 2. నాలుగుకానులవిలువ గలనగ, 

“మ, , , నాతల్లీయుం దండి చాంధవ్రలు -వేడ్క_ల్ 

మాజం జేయించి రీ.రవణంబుల్ విను వీనిలోన 

నొకతారం బైన నసీం జూల,” రుకాంరి, ఈ 

౧౨౨, ల ఒకరకము ము_త్తిముం కనీ నరా కకం 

బొప్పును ము_త్తెము ముత్యము ముత్తియ నునం 
దదిర్ధిశేషాఖిధ దనరు ధార మనంగ, , ఆం ఖొ, 



"బ్ర: 13 ల్ t 

గ నో న్ా గ ఉల ఆక్, గ్ ల ద్వి 4౨8౪౬. నం, వి ఆ స్తం శ వల్లు వదము; 

గ్గ E (A OA సి ర్ట 

నల్ల గ్రడ్డు ; 
పుం న వెండి. న. కే. ఆకామకపుపు,; 

దము. డని (ఆ. ద తని స్క 3 

2. తళతళ 'మెజియున; 

(ముత్తెము మొ); క, చికృవక్తము గలది, 

శారసము. జే. వి. ఓ ససావము. “క. పాలు గల; 

చాండు మన కిొక్క,జాలి ముచిక తాపి పరసానకు 

వచ్చెన్ ఆము. 5, ఆ. ఏ౯; 9, తలపాటు,, 
శ 

1 
0 

| 

వ ! 
(యుద్ధమున) తాకు. “క, ఈరితి నుభయబల ! 

mre 99 ములు చారసమునం బోతుణెకలు .. 
1 

బె వా | 

మ ' 
|] 

౧౧౪, చంద్రా. ౬), ఆఅ. ౭౧. వణ, l. సఫా 

పించినది, “చ శ్వసశునిఘూోోేటి ఘోటితె ! 

జంగును దాటి వయిం జకంగం ద్యారన మయి” | 

సాం ౧ ఆ ౧౦౦, చ Ce డ్య ఆ, ఒకడు; 2 

దట్టమయినద్రి గు శ్రమయినది. “చ, కరస 

మగుష్రప్పకంచుకము రంజిల6ంగాలి 

శ 

(చాకో అనాలి. Pa] 

జరియుంచు : 

వీధులన్.”” వహాంన. ఈ), ఆ. ఈ౦; లి. సంభవించి 
నది కలిగినది. “*చ,..ఈకతి చని వీమ్మటక్ | 

ముదిమి చారస మైన మజేటినుద్దులే ” విప, ళీ! 
ఆ. ౨౨; దే. ౧, ఆ. ౧౫౯; 

శతెరచీర నంచినకొ, ఏటుకున రాజామో మెదుట 

దారసమైన, , స్వా. ౫ ఆ, ౮౧. 

శారసారము, సనం. వీ, ఈ పుం. ఒకయువనిషత్తు. 

శారసించే. చే. అ. (క్రి స (క్రి. 1. (యుద్ధమున) 
తాంకు కీవియు?: “క. మూవారములు రెండును 

సృన్నావాంబున౭ దారసించినన్ ఫల్లునస్రేనావాం 

కృతి యుడివో ను; త్నావాంబున కౌరి పాంచ 

జన్యం బొెత్తెన్”' చిక్రభా. ౭, ఆ, ౬౬, నరస, 
౧; అ, ఒకో; 2 సమీపించు. “సీ తారసీంచిన 

చోట చారునం జొరంబాతి యొకటి ఇంటిని 

దొబ్బ లురల నడచు.” స్వాం ర, ఆ, ఈం 

శారసిలు, బే, అ, (క్రి. 1. ఎదురుపడు. “కీ ఎచటి 
కేంద వని యెవ్వరు నడుగక తంబళిబాపండు 
ఆారసిలక,* పృబంధ ' ౭, ఆ, ౬0౦0; 2 వచ్చు. 

గ్ అనథిగతపుమ్చుజాలకం మై నఫలమువీణ్యనిధు 

4, కనంపెడినది. 

తారసిలు 
(ap) 

శారాదేవ్వ. మి. 

మ ఆ. 

ల్ జ్ 
క pcre బం ఉక్ వె శ్రా శ ౪ కు వొ రిజుజు జాతు. తరపు 

ఖు క ళ వ్ శ 

దేెరపీలుట. వార, 

ళో 

జావా, 

ఎ 
కలలో 

౮ క్ స = ప 
బ్రూవారకంబుకః 2 వై శా లె గ! ను దం చా క ¢ ee 

సక్తి. ఓ (యజ్ఞమును తాయి. కనయు, 
ళ్ ణా జే జ గ్గ “'ఉ. ఆక్తణి శండుజేనలు రయంబునం దోర 

ఒలెన్ గడంకమై, నుక్తరదత్నీ శాక్హషము లం 
డొకటన్ వడిం చాణశనో యవన్.” కళా, ౮ 

ఆ ౬౨. ర వి సీ ఆ. కం, 

= తారలు తొరసీంచు. చే ఆ, డి 

1. వెళ్టు “*ఊ, ., చవవే,వీకరళావ్సీ యవ్వుడొమి 
= న చార న ఇకో 

అన మూొలాతినస యాన క 

స చ్రనుదానురాగమై, విస్త. 3, 
ఆ, ౮౦; 2. సంభవించు. “ఆ. మనుజు డెల్ల 

ప్రొద్దు మానక సేయంగ, చైవయత్న మొకటి 

ఆారసిల్టుల కుచేల. ౧, అ, ౮౯ అ, కిస. కి" 

నమోపించు, “చ జనపతి దార.ల్ల నొకసంపంగి 

ఆావులకొమ్మ రాగప.ద్ధననుమనోఖిరామ యయి” 

వసు. ౧; య ౧౫౬౫, డ్ "రాం డ్ ఆ ff e 

రి జారత్వను) అంక, 

ముల కంటునట్టుగా పైకెగురు నొకవిధ మగు 

జారాగంచు. “వ,.,వెలువార నుచారంబు లగు 
33 

Eten తారా-చున్వలు తారాపభంబుల 

న్చుః స్కి 3, = ౪3. 

కారాడు. దే, అ. (క్రి, ఆకారు + అడు-స్వార్థమున్స 
కే, తిరుగు ఇట్టటు తిరుగు. “క ఈరీతి చెచట 

నిలువక, తాౌరాడక నొకరసాలకరుమూలమునన్, 

జేర,” రాధికా, ౨ ఆఅ రాగి య ర, ఈ 

౧౬; 2. జీరాడు కదలియాడు, “ము అల 

వర్జన్యుండు "కేక్రిష్మాత్తములగుం పాడించుచో 

మేఘమం, డలపున్నద్టైల (గ్రుంగ "లేవను మరు 
న్యార్ధంగికుం డి సెక లలిన్ 'నేలన వ్రాలుచు 

ఇ్నాగయుచుం ధారాశు నర్తిల్లబుల్లుకైుం సు 



తోచి 

గుచ్చులు నయ్యు ఛారలును డ్ "లేం దృగోవం | 

బులుస్.” ఆము. ర్క అ. ౯-9. 
| 

తారాధిపుండు. సం, ని, ఆ, పుం, 1 చంద్రు, డు; 

ర బృవాస్పతి ; 3, వాలి కీ సు కస్ట వుండు. 

శారావథ్గము. వీ అ. పుం నత మూర నుం 

తారాపీ(ట. మి. వి, ఎద్దువెన్నుమోంద వేయు పీట, 
వంటివస్తువు. (శ. ఈ డ్రా) 

తారాపీడుందు. సం. వి య్, ప్ర. చం బు డు. 

తారామండలము. సం. వి, అ, పు న 1. నతత 
ఇ a ర మండలము; 2. కంటినల్ల గుజ్జు; 3. స్త్రేవస్త్రవిశే 

షముః, “వ,,.నూరవరంబులును దారామండ 

లంబులును హంసావళులును . .. అను పేట గల 

పుట్రంబులు గట్టుకొని...” ద్వా. 5, ఆ, ౧౮౮ 

'తోరామృగము, నం, ని, ఆ పుం. మృగశీర్ష నక్షత్రము: 

శారి, ఉచ. చే, ని. టు థా) ఆట ఆడించు 

కార ధారా సీ, తరి నాంగను సూత్ర త్ర 

థారకుండు.” ఆం. 'భొ. ద్వి, ౨౮౭. సం 

(న్. ణీ, న్ 1. దాంటించున*; 2. ఊద్ధరించునది. 

“తారకం నం. విం ఆ స్తీ తాటికల్లు. 

తారితము. సం. పిల. (ఆ. ఆ, ఆ, 1. దాంటింవం 

బడినది; 2. ఉద్ధరింప (బడినది, 

తారీఖు. దే. వహ. వి. మాసమందలిడినము "తేదీ. 

తారు. దే, అ. క్కి. కే. సంచరించు; ఇట్టట్టు తిరుగు, 

“కీ, కానణోం దారుమృగంబుల కై వడిం చని, 

నరం 

వ 4 

యసమాస్త్ర కర్మ కలన.” రాఘవ. ౧ అ, ౨౦. 

ఊం.రాం ౫ అ. ౨౯; 2. పోవు, వెళ్ళు “గీ, మోస 

పోక ముసానమ్మముదదిరాలు, దా సడి స్ట "లేక 

పొళాళమునకులే కాలీ, ౫ ఆ. ౨౮౯. చాసీష 

౨ ఆ ౯౩, 3 తొలంగుపాయు, “డా, 

మిక నహార్నిశముక్ మనంబులం చారయగనీక 

1544 
తోరా. 

పీథీం 'చెలివెచ్నెల ల్నిగుడ నిందుం డందుం న్రీడిం 
మయ్యె దన' న్యథతశు,భ్రాబ్దం 

రావక్షంబులు we లో ఆ, 

నన్యజనబుద్ధి చెంది తారని 

"వీడ్కన్. పాం న, ౨, అం ౧౨ నం కి" ఆ, 

శ్రీ. చేరునమోపించు. “సీ, వీవివాంగముం గన్న 
చెలుగు లిచ్చుచు సా 6కును నై కతంబులం సూడ 

దారు.” స్వ. 3, ఆ. ౧౬ (శర పాం 

'తాజుిం ముది. పా కవల, క్క ఆ, ౨. 

ఆ 

చుజే షన. 

బులై తాక దా 

వగా అ 

తారుకొను. బే. అ. కి (తారు శకొను 
వ్యాసించువర్వు. “చ. అకనిక శేబరంబున మహా 

పురుషుం డొెకరుండు నిర్ణ మించి తరణిబింబడంబర 

విజిత్వరదివ్యశరీరకాంతినంతతులు దిగంత రాళ 

ములు చారుకొనంగ విమాన మెక్కి”. , ,వరావా, 
౧౧. ఈ ౧౧౦౪. ళ్ 

తఆారుకొలుపు. వ్ నం 8" (తారుకొను SEs 

అమర్చ. “స చిగరాకుం జేసినం జేనెం గా 

కజు: డందుం దాంబేటి చేసూటి చారుకొలిపెో 

చిత్రభా. ౫, ఆ. 3౨౧. 

తారుచే. జే. స, (క్రి, 1. చేర్చు. “సీ, జారుండు పర 
కొంక్ర శయ్యపై: దారిచి వావి గా దని పల్కి. 

వదలి చనుణె.” రామలిం 3 0; 2. సంధానము 

చేయు. “చ. ., ముద్దుగుమ్మకుం.దటుకున నొక్క 
'పొలనుని డారిచి స్వర ౩ నంట గట్టి”. , నీలా, 

౧. ఈ. ౧౧౦. ౩3. (యుద్ధమునకు) సీద్ధపజచు, 

“ము. అనికిం దారిచి తోడు కెచ్చికొని మి 
మడ్డంబుగా నొడ్డుచుం దనొమై సోయకక యుండ 

గాం దిరిగెడు న్షవై ౪ జరాసంధుడు” , , , హరి, 
ఉ ౧.ఈ ౧౧౦. 

| కారుణము. సం, విణ, (ఆ, ఆ. అ, తరుణసంబంధ 
మెనదివడుచు వారికి సంబంధించినది. [దనము 

రూపగుణతత్సరు లై 'మిముం బోందునై వడిన్ ౨” శారుణ్యము. సం, వి. అ. న, యాపనమువడుచు6 

భాగ. ౧౮. స్కం, ఊఉ ౧౧౪౯; 4. కలుగు, | కార్మాణ.ఆతారకాణ, (దృష్టాంతము, ప్రమాణము) 

జనించు. “ఊం సారసలోచనామణులు చల్లెడి నేస 
ఆ. లొసంగ "నెమ్రదిక్ , దారెడికోరికల్ "పెనయగొనంగ 

నజాండు సభార్యు(డై కచ, శ్రీ రహీం దల్లిదం డు 

లకు చే మః బ్ర, 

డా అ '౧౧౨. రాని ౨, ఈ ౧౧౫ లీ. శాంతి 

హీనమగు; డీణించు తన, “ళా, అవేశం బతి 
సం భృమామనణగ ంగాంభోేరయురంబులగ లెక, ద్యో! 

“మం చిత్ర తను నీ కిచ్చిన చేవిచోక్యమునకుం 

చార్కాణగా నామజ్యన్మ ములం న్వింటిగదమ్ల 

ఎం ప్రభం వై తా శుకం 3, ఆ, కల 

బ ణానుము చే వేడుకన్ బంద తార్కాణము, తారకాణ, “క, అనిన నగి యొందుం 

గలడ్కే మన నెజబు:ంగనిశలియు నొడలు మటచిన 

సివమున్స్గ నెదేలా మనసునకుక , మనసేతార్కా 

ళా మని కుమారుడు నేగన్స్ సొ నకం తం రం 
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తార్మాణచేయు. డే దన డ్కికార్మాణ శా జే యు 

రుజువువజచ్యునిరూపించు. “గీ,,, లేము 
జ ; 

వబ 

యంటివా లెచి రము, సీకో చాకా)_ణకె:: 
వై సాన్ 

చేశా వచ్చి, యట్సిేేనుని ఇడకతె “పెంాకం, 
ఈఓ) ఆవి Cy) 

దలచు.” పార్వ, ఈ, ఈ ౧౦౧. కక, ౨9 ౫. 
౧౫౭. cm ర్, ౧oOC. 

తార్కాణయగు, జే, అ, &y (ఇార్మాం౫ ఆన 
అ జ 

సఖ wo ల్ ఇల తెలియు. “గీ, నాకం దార్మాణ 2 

యును దిరుగంనడుగం జెచంన చలన” పోయ 

నఘచరిత,యిపుడు దుణికంధరుని 2: కకము 

శయం చె సతికి చెంసలా్ళ్చాని యని వెచ్చ 

వలయు” కళ. 9 తి FF 

హి 

7 

ర 

తార్కాణించు. = తారకాణించు. (గుుజువ్ర్చవజచు. N 

“వ, ,.కనకలంపు యథా దం బాను శారా 

ణించె. ..” చల క అ, ౧౧౪౫; 2, (స్పష్ట: 

పజచు) “ద్వి. ఇతరునివలె నది యిది యిని, 
కాస్కిగతులు నీ చేకం దార్మా-ణింపబ కెశు ”' డి. | 

వారిశ్చ. ఉ, ౨౫౧౨, వం. 

చి సన 3 తి * మ్ OO న! క తార్కికుండు, సం. వి, ఆ, పుం, 1 తర్క-_శా స్త్ర 

పండితుడు; 2. తర్కంశ్యాస్త్రము చదువుచున్న | 
చాడు. 

తఈర_ను. డే, వా + నం డీ (తారు? ను 

l. (యుద్ధమున తాంకుకవియి, “క, తెగనొని 

బహో త్త మ యేందగ చేసిన నొకటి నల 

ద ల ఇగ ాజగంా రా ాళా. 

WW 
దొర్కొ-ని కెండున్, గగనం బంతయు6 జే 

స్థగితము గాద జేసో.. భార, ఉద్యో. ఈ; ఆ. 

విరజ, ఇందు. ర, అ. ౧౯ 2. వెంబడు- “సీ. 

బలిమి: చార్కొని కలభాషిణి వేనలి య 
బట్టి”, ..కళా. వ, ఆ, ద౧౧౯ 9. వ్యాపించు 

శ్రమ. “క, ఘనధూమోదయ మంబర్మమునం 

దొ చోర్కొని శ్రుతిమనోజ్ఞ జ్ఞ భూరినినాదం,బున గర్జి 
ల్లగ” తాప 5, ఆ ౨౫, ఇందు. ప 

౧౦౭. అ. శ 1. కలియు మిళికమహ ' 

a కటి వేంపాషుపిమళంబుతో స సంబంధిం చుకమ్తక 

సిందగంధంబును గమ్తకపింద గంధంబు తోడం 
దార్కొ-ను చేలకుల పౌరభంబులును , ౪ కోతీ 

౭, అ ౧౮ భో. ౨, ఈ ౨౦; 2 

కలుగు పుట్టు. “టా వాడి వక్తల, తగ్గిన 
మేనులున్ వణకు చారనుకానులు, 4,4 

బంగరుడ దలుబులు తీ చి కొ ,ంబశుల్తు 

దార్కాకునోకంళంక వెంబడిం, బోౌరిచికి,..ో 

ర్. చూసలునొ ప. bh అక్కే_ం-బలకక్న నిర క 

మః దోవార్య్య A ప. బారో సక్ ఛాదక 

మండలంబు గని ముగ స్త్రిలు. ౪? ఫీ వై 

ఆ ౯కి, క్ల 5, అఆ, రావి. స శీ చేరు, 

పొందు. “సీ, ధన వంతుగర్వంబు తార్కొన శే 

లుడు...* నా వంచ ౧, ఈ ౧౩౦. నాం 

ఈల గ ౧, ఆ ౭ 

తార-ల్చు. జే. స శ్రీ ies భాం ప్రే 

కగలంొనంజేయు, స సక్షమొనర్చు. “మ తదియ 

మూంర్థివిభపధ్యానంబు గావించి చిత్తము 

సర్వాంగవిమర్శన కి యలకం చడార్మొ_ల్సి,,,” 

భాగ, ౨ 3 న. లీలా 

శార్చు. చే. స, (క్రి. (తారు థా. శ్రే) 1. వేవ్చ 
“చ ...యథీపేకవి ధు లాచరించి పువుసెజ్జకు 

నొయ్యన మేను దార్బ్చుచున్* వను, 3, ఆ, 

౯౩. భార శాం. % ఆ. 3౨౦ 2. నిర్మించు. 
“మ, పొలంతీ యాపొనగున్న ఫొన్న విరికిం బూం 
దేశ బల్మాల్టగ్యా నలరన్ సారెకు నసక్కుచుం 

దిగుచుః జూలై తుమ్రైద ల్శించె న్సిచ్చలపుం 

జాయల తావి జాజివిరి నేజాజోదు కొన్నాం 
దలుకుం బచ్చల మేడం దార్చుజెలయం త్ర, త్ర రహో 

యనం గంటి వే” కవల. 3, ఆ. ఇఅ౨౦; 9, 

కదియించు కూడంజేయు. “ఊఉ. ఇరువాయలా 

ముడికిం దాల్చిన వెండ్రుక లన్ని షంబునన్,” 

నైవ ౧ ఆ ౫3. వను గి ఆ ౭౬; డీ 
ఉంచు. “చ వారికరుణాకటాతమహీమాగక 

దివ్యవివావామందఏరో, దరకురువింద వేదియెడ 

దార్చిననిరలవజ, పీఠికై ధరనుక నుంచి. 

వను. ౫ ఆః ర ర. కలుగజేయు. “చ. 

కదీయహేలిళాం,కరి యతిలోహితావయవగాం 
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దను నాక కృహ్బాదంతరంబులం, దరలక తాల్ను | తార్యము సం, వి. అ, న ఉఓడకేవు, వడవకూలి, 

వారలకు6 చార్చు సురీవరణీయ వై ఖరుల్ ఓ” 

వను, ౧, అ, ళగా, అము, ర్క; అ. వ 6! 

విణ. 'అ. ఆ. అ) ఓ దాంటందగినది; 8. ఉద్ధ 

రింపదగినడి, 

పోగొట్టు, తొలణించు. “దడ. భయములు | శాణించే, చే. స కి.(కాజు ధా, సే పోగొట్టు, 

'దార్పుకోభనములు గూర్చు, జయమనముల నిచ్చు 

దుర్భ్ణయము లడంచు. న్ ద్వి, వరమ. ౫ ఆ. క ఇరా. 

COR షు ౧, అ. ౧౧౫ [1 వృసరింపంజే యు. 

(ర a చనెల్హం దాలకీం చుండాప మో 

యపనీం చుచూపు చందా దా, కపంబొ.” చంది. 

క్క ఆ. ౧౦. 
x 

“కీ మాజుకని చందమున ల. తాబు, జే. ఈ కి వ దాయ “చ వలదొర 
పాండవేయుని పై దార్చె ద్రైవాణుండు, పలి"కె 

నివృచ్చరం జైనభావణముల.” వార. ౭, ఆ, 
౧౪౯; కి. లాగు ఆకర్షించు. “డు భూ,శేందుని 

మున్ను గొన్నరుచు లిమని సీటీకిం దార్చు 

శె వడిన్.” వను, ౨, ఈ ౧౫౯, అము. 5, ఆ 
౭6; 9. ఒస్త. “నీ ఇవి దాక్సి విరి చీమ చిటు 
కన్న సొకపారి నెలవి నెంవరలాడుళిట్ల తెల్ల. 
స్వాం ర ఆ. ౧౭. ఆము, ౨, ఆ. ౨౪; 10. 

వ్రేయు. “చ, కవ వటు డించి యే గుకుకయా 
సుర గొంకుల దార్చి కూలుడున్.” అము. ౬, 

ఆ ౮౧ 11. శాల్చు; ఆవహించు, “గీ, తాళ్చి 
నా గొదగొోచి ననం దనరు నావహీించె నను 

మాట గా... ఆం, భౌ కృ. ౧౧౯ 

తార్ధుయడు. సం. ఏ ఈ పుం. aa క 

తాక గ్రము, సం, వి. అ. పుం, 1. రథము; 2 = గుజ్జము; 

ల, మద్దిశ్వై ఓ. పత్నీ; ర. ఒకానొోకప పర్వతము. 

శార్ద్యుండు: సం, వి. అ పుం. 1. అనూరుండు ఆరు 

ణుండు; రె గరుడుండు; ఏ. బామనుండు, విష్ణువుం 

శా.ర్రీయము. సం. విణ, (అ. ఈ అ.) మూండవదిం 
తా శ్రీయాకము. సం. ఇ తా_ర్జీయము. 
తార్చు. చే. వి, ఓ అమరిక్క కూర్పు. “సీ, కరికుంభ 

ములకు బంగారు తార్పులయొవ్వు శకటాంగముల 

విష్ణు జరిగనీని.” పీ శోకం. ౨ ఆ ౧౭౯; ర్త 

బరణి. “గీ శలుబవెలి దొంగరాయిడి నలుగు, 

శతానింక్కననుచు మునుమున్న పది ని తనపికాస్కభన 

మునిచి సీట నిడురాగిళార్చు నో లెంబడియెం 

బడమటికనుములోం బద హితుడు,” రామా. ౨, 

ఆ. ౯౧. జ్రై-రా అః ee 

'శార్పులాడుం జి. ఆ, శీ (శార్పులు- ఆడు 

పా ల్లేట్ట “మొదలగునవి జెబ్బలాడు. “చ. నొక్తై 

పోతులన్, బెడలుయ దార్నులాడగను బెట్టు. ల 

చల్తా 3, ఆ. స్ట రే 

లీ 
-మెచ్చంగా ఫఘననువర్షపళ శ్లోక వాననాగ తిక గలసి 

ey గృక్కుచు పివలి వేగ చే 

వ లిన ఫ్ వరూ+ంన( చాత... చంద్రి, ళ, ఆ 

2, నధ్కచుంచోవుమణుంగువడియేం, 

“ఊ కాంచి కలక్యణక్క_నకకాంచికయి యెదు 

ల రేగి యవ్వ మట. ౧ వన కేతకీకసుమ గ్యాత్రి త్రి 

' వయ్యల డించి శన్నికుం: పంక కు 

స్వా, 5, ఈ ౮౯. సీలా, ఏ, అ. ౧౦; 8, 

లు, “&,ఒళశ లభప్రశరంబు మహీరువా౦బువైం 

దాజు తెజుగు వేసి యతిధైర్యము చూపె నళండు 

సైరణన్ ఉం హరి, ఏ. ఆగరా (శర పా 
తారు. ముద్రిల); కే. ప్రవేశించుచొచ్చు. * 

మాళ్ళసంభుము వసించుగృువాంబులోనికించా 

అడు కావనే యనండు తావము నొందండు 

కంటగించండున్* భాగం ౭, స్క-0: ౧౯౪, 

వారి. ఉ. ఓ, ఆ ౧౮౨; రీ కృళించు. “గీ 

రానులక్షణసత తాభిరత చే చేశ బరు నసీసాథ్వి 

యక్క_టా భయదరాత్షసీనురక్నీతయై భీతి 
జెంది వగల గాజుచున్నది యేముదు చైవగలికి” 

భారా, నుం ౧౫౬ భార శా, 3, ఈ 

౧౯౨; 6. జెన్కు పొడగు, “టా, తాఅనియొల్బు 
బవ్వుకు ఫృుతంబును దియ్యనిపాయసంబులున్ ,” 
హర, ౨, ఆ. 3౧. 

తాటుపుం బిట్రై. జ వ. (ళాజుపు పెట్టె) పెట్టి 

మూఃంత, “ట్. కాంచనళుంగళ ఎంగములు గల్లి 

ధరి త్రి కింగోటనై వడిల,మిం చినచక్ర,వాళగిరిమోం 
దను దాజుపుం బెల్రా మూసిసుట్టంచిత మె 'బెడం 

నగనజాండకటాహాము..4”మి పు, 3, ఆ, ౮౯, 

తాటుమాణు. దే, వి. (ఈాటు4+మాయు క్రమము 
తప్పుట వ్యత్యాసము. (చూ, తొజణుమాజుపడ్సు 

ళీ és విణ, (కృనుముత్రీ ప్పీనదివ్యత్య స్త నము, “ఊం ఇంత 

కొలంక యేల విను మేచి జగంబులు జాణు 
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మాటు గ్వావింతునొ,,.ఆచ్చ. ఆర ౧ రడ 

ఆం. భౌ. శృ. ౨౯. 

తాజుమాబువడు. ద్వ, అ, డీ క 

వడు వ్యత్య_స్తమగు, “వ,,.శటిచ్చటులం బగు | 

లోచన,వ (ప్కభావటలంబు ది _క్షటంబులం బర్వం 

పాక 
జ్, 

తీ 

ళ్ జౌజ్కు ఫాలముళ్ వచ్చాం. బసుపులు వూసి" 
అ. మాక ౫) ఆ 49౬; 2. తము, తాలిమి, 

యక్లీ శాలిమి యోరుప్తు తాలిక నాలోను 
స = ఆం, సం మాను జా నంంవిం ఆ, 

స్తీ" 1. చే బలము రి చేరాడు ఫో 

ass నిడికొనినమొగంబులతో .. | శాలికము., సం. వి ఈ పుం, ఓ చవ్చట కి చెప 
స్వా, 5, ఆ. ౩2, టము, వాంచిన చే ళు గలయజ నేయి 

ఖం 

శాలంకము. నం, వి. ఈ పుం, చెవికమ తాటంకము. ' శాలివము, దే. ఏ, తాలింపు పొనబు, “ను, వాలి 

తాలబోయు. దే సు (క్రి, (శాలన్ పాపోయు) 
పొగచుతాలించు. (రీ .వలయుసంచబచారాలు 

దపుసొంపుల్ నింపువంకాయ చేవ" పుడుగమ్ముం 

దనము, ౪” రావి 0-6 అక్ 9 అ. ౧౦౦. 

వడియాలు బలియించి దళమైన కొవ్వుతో (| శాలిపింయే. చే స శ్రీః (శాలుచు ధాం ప్రే 

చాలంబోసిో వార ౨, ఆ. ౧౨౧. 

తాలధ్వజుండు. నం వి. ఆ పుం. 1. ఫీమ్హండు; ద 

బలరాముడు. 

తాలషృక్త్తము, సం. వి. అ. పు, క. తాటియాకు; రీ. 

కర్ణిక, ఒకరకపుకర్ణ భూవణము. 
'తాలవ్భంకము. సం, వి, ఆ. న. పీవన, విసనకజ్ఞి 

తాలవ్యము. సం,విణ, (ఆ అ. అ) తాలువునలబుట్టినది. 

తాలించే. చే, స, క్రై మే కూర "మొదలగువానిని 

తిరుగంబోయు పొగచు, (శ. ర. డ్రా; 2 . 

గండీచేయు. “*వ.,,వాయ న. గడిదల 
లూని జళిసించియును చాలించియు మిం చియు.*" 

చబంధం ౭౮౮ 

తాలింపు. డే. ఏ. (తాలించు ఛా పొగచుటు 

ధరింపంజేయు, తొడిగించు. “ట్, గమనం బచ్చి 

కస్తురిని గజ్జిజవ వాదిని గుంకుముంబుకు, చ్చే మెయి! 

న్నలుంగు డి నిద్దపు పుగండియ దుద ద్వజిల్లునం, 

దమ్ముగ6 నట్ట నిచ్చి జిగికం బగువైకను దాలిపించు 

చున్ సొములువెటె చానుకకు సొములు పెటెప 
రాద లు ge] ల! 

మేన మేనయన్.” పార్వ ౫ అ. ౨౨౫ 

తాలిమి, దే, ఏ. 1. పీర్పుతును. “సీ. తాలిమి భూ 
డేవి తగ సాటి యనచేని...” దశ. ౧,ఆ రశ, 
ఆం. ఏ వ. ౧౨౪; లం ఎ్రైర్యముు మనసై స్య 

క యొట్టట ప్రాణము, వీడికిట “బెట్టుకొని 
చేడు డీ యుతో సీ వెచ్వుడుబ లెం పలుకక 

యించుక, were మాకుంగాను దాలిమీ 

తోడన్. *కళ-. ర ఆ. ౨౦౫ చైవ. 56, ఆ.8౫ి 
తాలించుట. “వ, .,కర్క_ంధూఫలోన్ని శ్రశాక | తాలిమికత్తె. ద్వ. విణ. (కాలిమి+క త్త 1. తమా 
“పాకంబుల ాలింపులకమృనికంపు వం భమ ణం వంతురాలు రి ధీరురాలం, (శ అ ర 

బుల కింపుసొంసుళు కర ” కాకీ | తాలిమికాందు, దే. విణ. 1. తమావంతుండు, ఓీర్పరిం 

ఆ. రర, ఆం భా ద్వి. are 2 

శాలిం చిన్గవదార్గము. “మ. తిరువారాధన మిట్లొ 

నర్చి ధరణీ చేవాన్వయ శ్రే మ్టుం ఢ్కావారికర్చించుటం 
'బావనంబు లగుశాల్యన్న ంబులు ్నేశులుక ? 

వరుగుల్ చేరులు వప్వు లవడములుక్ తాలింపు 

లున్...” పొండు. ౨ ఆ. ౨౪, పొందడు. క, 
ఆ. ౧౮. 

“రీ పరంగును శంక యోార్నరి యనం చాలిమికాః 

| డన, చ ie ఆం, భా తృ ౧౧; రి ఛైర్యవంతుడు, 

ఏ, ధీరుడు, పండితుడు “క. వేలుపుబోసం 

చనుంగున,  వాలాయముం గబ్బముల నవారిగంి 

'జేయం, జాలినతొల్లిటియివ్పటి, తాలిమి కాండ, 

ఇెజబల్కు-దంటలం. గొలుకున్” అచ్చ, భో 

౧3 ఈ ౨ 

తాలిక. ఉభ, చే. ఏ. 1. మెలిక, “సీ. నడునెత్తి శాలిమిడు. దే. స క్కి. (తాలిమిశఇదు) తమించు. 
మళ్టిషా లిడి తాలిక లొనర్చి కడలంకొల్పినగొచ్చ 

జడలదిండు.” శుక, అలు ఇ, కిల, భో. 3, ఆ 

“ఆడగా గ్రకాసనురడు నిద్ర హీంపకరాజు,కన యు 

డనుచుండ దప్వు శాలిమిడదు.” సా, ౨ ఆం లొ 

gy రి ఇళ లేఖ. “ద్వి. తడ వల కుడువం ఆెలిశము సం. సి ఈ న వర్వశముం 

బోదము రాకె యొడలు, కడిసికోం గదశి యోనై | కాలీళపక్తము, సం, వి అ న 1. ఆాళినష్థ్రి విశ; 

కలా రనుచుం చాలికల్ గట్టి ఇెంళలం గొంత 

క [లా | 4 

2, చేలయుసిరిక శీ, 



చౌలు 

శాలు, జే. అ. (క్రి, తిరుగు, (చూ, శాలంబోయు.) 

1. వి. ఎన్ను తీయండి ఎండిపోయినమైరు. (శ. 

ర. బ్రాం 2 తప్పగింజ పొల్లు. “సీ తుచ్చ 

ధాన్యాఖిధ దోంచుం చాలు ""తరక పొల్లకట్లు 

తబక పొల్లు కప్పు తంక రన,, ఆం భా 

దష. Ea 

తాలుకము. సం, వి, ఆన. 1. తాలువు, 2. తాలువు 

నందు య. 

తాలుచే. దే, సం [కి = తాల్చు- 1. (వస్తాదు 

లను) భరించు. (వ సూనదామము “కీ ఇటుల 

చాలిచి సంకుష్టప్భాదయుం డగుచు దశా. ౨, 

అ. ౧ర 2. ఫొందు. “చ తతి హలకృషి 

బుట్టి యడలాకొ శ్నీతియందున పీక యంచు. 

దృశ్సతివిరహో క్రి 66 'బాండిమము దాలిచి రామశరీర 

మెత్తి... ఆము. ఈ, ఆ ౨౮. 

శాలుపు. చే. ఏ. (తొలుచు థా.) పౌగపు తాలింపు 

“డు, ,.కమనితాలుపు సొ్జైకిండితో, ibis 

భుజించిరి బుకో_క్లము లాకటిచిచ్చు పెచ్చునన్.” 

ఫీను, ౨ ఆ. ౧౨౯ 

తాలువ. సం. వి. = తాలువుః 

శాలువు, సం. వి ఉను చౌడ. “సీ తాలువు 

శాలువ దవడ బొడ యనంగ నలరును, ..” అం. 

భా ద్వి, ౧౪9. 

తాలూకా: హిం, వి జిల్లాలో నొకభాగము, 

తాలూరము. సం. ఏ. అ పుం. నీటీనుడి, 

తాలూషకము, నం. వి అ. న. తాలంన్ర. 

తాల్చ్బు. జే, స క్రి. 1. (వస్ట్రాదులన్ఫు ధరించు. 

“ఊఊ ఆనవపలా వలంతివసు పొడి దుకూలము6 

దాల్ని,..” అము, ౫ అ, 3౯. స్వా. 3, అం 

౧౧౮) 2 మోయు, వహించు. “చ. బహువన 

పొద పాబ్టికలపర్వతవూర్హ సరస్సరస్వ తీ, సహిత 

నవోమహీ భరమజి స, నవ్మస్తఫణాలి చాల్చి 

దుస్సవహతరమూ్తి రకర త గక చబాయక 

శయ్య యెనయయ్యహీపతి దుమ్ము తొంతకుం 

డనంతుండు మూక బ్రసన్నుం డయ్యెడున్. 3 
కార, ఆది. ౧, ఆ తం లు క తృ. ౧౧౯; 

“ఏ. అవలంటిచ్కు ఫూనుం “చ తనరంగ బవ 

చర్యమును చోల్సె' జగ ద్యిదిక, ప లజ్జా క 3 

భార అద ఈ, అ. ౨౪౨. “క తమయ కడు 

1948 తోవ 

తాల్తురు దానిన్.” భెరం ఉద్యో. ౨, ఆ, ౦, 

(ఇది 'మొదటీ యర్థ మునకు నుదాహరణము. భార, 

ఆర. ౧,౩ ఆ. ౧౨౪ శ, (గృహించు, కై కొను, 

“ఊఉ, సంచికపుణ్యుం డంబురువాసంఛవ్రనంశము 

చాల్చి పుట్తి. +” భార అది 3, ఆ ౪2, 

ఫీలా. ఏ, ఆ, 3% రీ. పొందు, “క, నీనిద్ర6 

జందునంతకుంచా నొల్లదు ని ద్రం చాల్ప, న 

శీయూర. ౨, ఆఅ, ౫3. జూహ్నానీ ౧5 ఈ 

౧౧౦; 6. (గ్రుడ్డు పెట్టు. “ఊ. తమ్మపకంగవల్ని 

తమిం చాల్చిగ్ హౌండురకోర కాండముల్ . వను 

ళో; ఆ ౧౩౪౮; 7. (నూలు మున్నగువానిని) 

పురియిక్కి-౦చు, “పేను. “నీ ఎసంగు సంళాపళర 

మున నిట్టునట్టుం, చొరలుశ య్యాతలంబున బువ్వు( 

బోండ్సి తివురు విరవానలంబున దివ్వెలెక్తం జిక 

జాతుండు వత్తిం దాల్సినవిధమున.” టూ, హరి, 

గీ ఆ, ౧౨౧. విజ్ఞా. ఆచా, ౨; 8, "మె క్లనీ 

పిండినుండి నూకను  విడందీయుటడై వేలితో 

కోడు. (వాం 

తాల్పు. డే వి. (శాలిక్స ఏసీ, త్రావుచు చెడణెడ 

చాల్పుగా క కలు సంబుఖనుచు.. 

ద్వా ర్క ఆ 9౨౮. 

శాల్మి. తాలిమి. 1. (తమ, ఓర్చు “గీ, ఇట్లు శమ 

'కేమవ క్రి రించు నెడల సకల్కజనములకు- వాదయాను 

రంజన మొనర్చి; తాల్మి పృుయిలోట యడంకువ 

తగవు "మెలప్కు చెలీ తెజింగును బౌటింప ేప్ప 

గలిగి” భార, విరా. ౨, ఆ 3. ఆం, ఫె ప్ర, 

౧౩౪; 2. ధైర్యము నుననైర్యము. కక ఈ 

తాల్మి లేదు రకా! డ్ వెవ్వండవు. నిజం 

* బనవుయం.* భార శాం. .౧ ఈ ౨౫% చూ 

౧, ఈ జ 

తాల్మి ంటీ. చే. ఆయుథనిశేషముం గమ. శన 

సెటుల్ మెఅయించు. జేనపొడవుం 'చాల్మింటి 

యందంపుంగుం దనపుందలర్కలు గ్రవ్మరచు 

చిజుసానాక త్తి చిమ్మన్ . ఆం” కువలం ce ఆ. ఈ. 

తావకము. సం. విణ, (3. "ఆ. త్త సీసంబంధ మైనది 

సిద 

తావకాట్లు. ' దే. వి, బ. (శావలముఢకాద్ల) వక 

 మెత్తువాండు' 'కాట్లంచుకొనుట కమర్శినకజ్టి 

J వట్టలు. (శం ర్య జా: 

మెజయుతోొడ వుత్తమరూవము గోరు'వారు 'శావకీనను, సం, =. కామము 



తావడము, జే. వి, (క. తావడ్స హారము; రుద్రా 

ఈావరము, 
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తావగొను. చే, అ. క్రి. (తావలముగాకొను-ఈపదము | 
కొన్ని చోట్ల కు న లోనే కాని మకెచ్చటను | 
గన్పట్టదు.) 1. నిలుచు ఉండు. “సీ. వినువీథి 
ఇడయాడి విసినికౌయణింటిలో నిలం చావనొనీ 

౧౦. ఆ. యున్న వెలుగుజేడయు” కు. సం. 

తావ 

భా. ద్వి ౧9. విణ, విడువనిది, స్థిరము. “చ 
బలకిపుమి తు తుం డైన యలపార్థివతల్లజపాదవల్ల 

వోోజ్ఞ్వలన ae దండనగమండ కనంగ 
మంబు దావలముగ నభ నించి నొకొ వృజ్బముి 

వను. ౧ పూ O9౧. 

జ; లీ. తాళు ఓర్చు. “వ, అనుచు నతి ఛావళము, = రావడము. *మ.,*వింంచలుగా వారికి6 

సంభ్రమంబునం బఆ తెంచిన వసంతకుం గనుంగొని 

రతి మతి నడల నూరడించినం *ఉదావనొనక. ..” 
కు, నం, ౫, అ. ౮౯. క, సం, ౫ ఆ. రర. 

తలు లోనగునవి ప్రచ్చి భ ప్రజధంటమూాల. 

“త్త దేవి తమోమషీరసము లేటం చొనంగంగం 
గట్టి వెట్టి యం,కావళి వ్రాయలాం దొడం౫ సంబర 

నంపుట కాంతరంబునన్ , బూవిలంకానిక "ర్భగుణ 

ముల్ వారంణాంకుండు ముత్తియంబులం, ఉావడ్డ 

ముళ్ రచించినవిధంబున రుక్ష కృటీ కాముఖంబులన్. కిం 
చెవు. రా ఆ, ౧౭౦. అ భా. ద్వి. ౧ర౯ా. 

చెం మి (నం స్థావరమ్ స్థిరనుయినది 

చ + రేవగళ్టు దావరముగ నుండె నయ్యుటజ 

వాటిక దోంటకుం బ్రోదిసేయుచున్.” విప్ప. ౨, 

ఆ. 33. 

శావలము. డే. ఏ, స్థానము, నివాసము. “చ తలం 

సద్దుణంబులకుం దావలమై పెనుపొందు 

నుజ్జ్వుల్యాత్తులు సనిరి,..”” ఫారం కర్ణ. ౧ ఆ 

ర౯. పి శకుం. ౨, ఆ ౧౩౮ 8. ఆధారము, 

ప్రాపు కోక (కృనుమున లిహ్లైచార్మ కృమ "మెయి! 

గల భర్య మునకు6 గడు చాటంబైె ,విమలం బగు 

జిత్తము స్యక్యమును నహీింనయును దనకుం 
దావలములు గాన్.” భార అర. ౫) ఆ ౮౭. 

చవ. ౧ ౪ఈ ౧౦౭; 8. అవకాశము, 'తెజకి. 

“ఊఊ, నా విని యింక నేమియు వినక రణకోవిద 

పీ కొకింతయుందావల మెద్ది యాకపటై శ్యుయ 

చేప్పన Wis నేమో, కళా 

ఆ. ౧౧; కీ. దృషహ్టైంతము, ఉదావారణము. 

కోక ఆవికృతి నొంది మది న్య్మానావిధముల వలచి 

వచ్చినను ముక్కు-నెవుల్ ,వోవు నని పలుకు 

గాధకుంచావలమై నిలిచితీం గదా "నేం డను 

, చున్ రామా స ఆ, ౧౨౯; లం స్థలము; 

వ్రదేశము. “సీ తావన ఠా వనం చొనకం 
బనలోను దావలం బనంను దలముసీరు:!” 

వంగ 

తాప 

చతుః డిచ్చుబురుసాదటేలు ముత్యాల త్మాపళ 

ముల్ వోలెం దనుం తగులు గలికావారమ్లు 

లీరమ్లాలన్ *” చంద్రా. ళ్, య్య రోల. 

డే వి 1. సువాసన, పరిమళము, “శాం 

శావ్రల్ కే వల( జలువెంగలావకేదారంబుతీరంబు 
aD య 

నస్.” స్వాం ౨౩; ఆ. £౨. ఆం. భౌ. వ ౧౦౬; 

2. (దుర్షంధము) వండ్రపాంచి. “మ. తలల 
౧ ర్స 

చేలును గండ్రలోనం బుసీ దంత శేణిలోం చావి 

ప్కీనులలోం జీవిలి,.” ముక ద ఆ, కం 

శావినొను, చే, సం శ్రీ వాననచూచు. “గీ కలవా 

భూమిలో నాలుక గలయం బజపి తావికొని 

శిసి చాముండిదేవి, , + రాతనుల చెల్ల మ్రింగ 

కు సం, ౧౪౯, ఆ. ౧౧౦౨ 

తావిగట్టు. ద వి. (ఈావి?గట్ట్రు మలయపర్వకముం 

“చ, .న్కిచ్చలమునం దావిగట్టుకడ సంద్రము 

లోజపలిదీవి యేలుచున్* యః ౨ ఈ ౬౧ 

ఇట్లే: తావినబ్బలి. య. ౨, ఈ ౧౨. శావిమల, 

అచ్చ. సుం. ౧౬౧. తావులకొండ. వేం, పంచ, 

ర్క, ఆ, ౨౧౧. 

తొవిచెంగలున, చే. ఏ. పరిమళము గలయొబజ్దికలువ, 

కహారము, “సీ, వృాదయంగమస్ఫూర్రి నెపుడు 
నామోదంబు గలిగించు తావిచెంగలున చెలువ.” 

దశా. 5, ఆ, ఏ 

శావితాల్చ3 దే వి. గంధవహుండు వాయువు 

శావితాల్నరి  వగచాయ కూటపఫపుందిండి 

'జక్కక్రైజపక్కి జక్కివాండంల వ్రబంధం ౨౧ రం 

ఇల్లే: తావిమోపరి. (శ. రు) 

తావినూ నె. జే. ఏ, (తావిశానూన) తావీ గలనూసె, 
అత్తరు, (శ. రు 

శావివిలుకాండు. దే, వి మన్మథుంయం (శర) 
ఆావివోవు, దే, అ క్రి. (ఆావిశాపోవు)  వరిమళ 

హీన మగు. “చ అనఘుం డకండు నిక్యము 

నవార్తుఖకృశ్యము లాచరించి 'పావనమతిం జిడ్డు 

లేక కయివ్రాలక 'తావీనోక పుచ్చర్ణినన మె 



"తావి 

గాక కడసారిని మేలిమి 'చేర్చరించి |గృ,క్కునం 
బళువంపుం గృోమ్విరుల గోయుచు ఈంశపుటీ 

అతనకి వప, ౨ అ ౨౯. 

తొవిషము. సం, వి ఆ. పుం. 1. సముద్రము; 2, 

స్వర్దముం న. 'లేజన్నుం 

తావు, దే, ఏ. (క. తావు) |. స్థానము) తావలము. 
“ట్ల, _, పీతాంబర పొదపంకజము లంటినతావులు 

(దొ నోడి పార్శ రృంబుల నంచరింతురు 

పరస్పర కేశి వచః (పసంగతిన్ పారి ఈ, ఆ, 

౧౫. ఆం, భా, వ్, ౧౩; 2. కళ స్థానము. 
“డ్ ప్రాయపుదంపతుల్ 'బెగడుపాటున నొం 

డొరుం గొగిలించి య్యావో యిజె “తెల్లవా అం 

గద యంచు బునారతివాంఛ నర్మ వా చా 

యుతించావు లంటినవెసం దమిశేంచి రమింప6 

గొక్కురోకో యని తామ, చూడములం కాయ 
దొడంగ నడంగిం డీకటుల్.” కవిఠా, ౫ 

అ. ౨౧౬ 

'తావుకొను, దే. అ, ఇక" (శావు+కొను 1. సల 
కొను వసీంచు. “క నా లిని తముల సనేలెడు, 

జేవునిగారాపుంబట్టి “కేటమొగమునన్,రీవి నును 
నగవుసిగ్గులు తాపుకొని "మెలంగ నిం చ కనయుని 

కనియిన్.” కాళిందీ ౫ ఆ, కళ. ఊ రా. 

ర ఆ. 3౬; 2. ఉండు, నిలిచియుండు, “ఉఊ 

ఇగ్ధెసందాను సహించి యేమిగతలిం చావుకొను 

చెయి చ్రాణ మర్టునా” భార మా, ౧, ఆ 
UU) 

OO ED. చం. రొ, ర ఆ ఏరా 

“5 అాస్సీలు. చే. వి. (హం, తహాసీ నిలు ఆజ. “సో 

తలంపు తాస్సీళ్లలో మెలయగం జేనీలిగదా శక 

సింథుఘూర్థ రాళ్ళ ంతవతుల.” రంగా, ౨, ఆ, 3౯. 

శాస్పీల్లారు. చే. వి. = (తాస్సీలు$దారు) అజ్ఞయిచ్చు 
అధికారి (వా 

శావారు. హిం. వి, శ_క్ట్సామర్హ భ్రమా 

శాళకము, సం, వి అ, న 1. పర్వతమందలిథాతు 

విశేషము. 2 చిన్న బీగము. 8. తాడిచెట్లు, 
శాళీకి, సం. వి, ఈ సీ, తాటికల్లు. 

'శాళగంచే. దై. అ. కి, తాళమువేయు “గీ, పీర్తు 
కరతాళ "మొనరింవ నోర్తు సమద్యగీతిం బచరింప 
జలిం చాళగించ నోర్తు,మథురమదిరారసోల్డాసమ త్త 
యనుచు, నాడే నొక్క తె లలి తాంగివోరిన కుల” 
నృృపిం్య జి పహ ౮4 వధః తీ, వ ఫిగ్స్ 2, ధ్వని స్ట 

1350 తాళ 

వేయు మొజయు “చఈ కురు లళికంబువై 

చెగయం గ్రామృుడి వీడగ గుబ్బదోయిమై సర 

ములు వెకళిందం గటినంగతి మేఖల తాళ 

గింప *. మరునివినోదముల్ సలిపె మానిని...” 
భాగ, ఇ, న్య_-ం, ౧౦౧. 

తాళీగిరి. వె. వి. తాళము వేయింవాండు. “ 

ఛారి చెలంగు,, దాళగిరి యనంగ...” 

ద్వి. ౨౮లీం . 

తాళధ్వజుండు సం. వి, ఈ పుం. 1. బలరాముండు, 

2. ఫీమ్మఃడు, (చెనికమ, 
తాళవక్త ము. సం. వ. అ. న 1. తాటియాకు. క్! 

తాళవ వర్డ్. సం. వి. ఈ నన్నీ. 1, ముర యనుగంధ 
దృ వ్యముళ 2, మధురిక, అడవిసదావ *. 

ఛా ళమ నము, అ. పుం. తొాళనియమము, 

జ. వ్రాఢిం బలికించుగీక వ బంధములకు గమ 

కరవంకరువా రత్నకటకరుణర్యు, ఇధ్వనిస్ఫూ క్రి 
తాళమానములు గొలుపు” స్వా, ౨, అ. ౨౭ 
శశాం. ర, ఆ ౬ 

తాళము. ఉభ, వై. వి. (సం. తాళఖి 1. మల్హబంధ 

వికేనము. “క. పెలుకుణి తాళం బిముదిందలంచి 

యనువు గాక ధరణితలము గరపుటం,బుల నప్ప 

ళించె...* భార. ఏరా. ౨, ఆ, ౧౯; 2. బీగము, 

“సీ వీగము తాళ మనగ నృయోమయార్డ విశే 
పోక్తి యొప్వ్పు” అం. భె, ద్వి. ౨౨. సం. విః 

అ. పుం. 1. శాటిబెట్టు; ద, చప్పట్క; ర. అజ 

చేయి;ఉ. వఏనుగుచెవుల అప్బలళింక; లీ. పొడునపుడు 

లయానుసారముగ వేతులతో:ం జజబెడిచజపు; 
6, జేన; 7 తగరము; రీ. బాణముపిడి. న. ఆరి 

దళము. పుం. న 1. కంచుతో జేసిన తాళపు 
జివ్చ; 2. చిగము, (శం య 

తాళమూలిక. సం.వి. ఈ, స్త చేలళాడి శా, 

తాళవట్టియ. ద్వ వి. (తాళముగావట్టియ వీణ 
(పృక్కును దాళము వేయుటక్తై 'యమర్చుతీయ. 
“ద్వి. తనరుచు మొగచాళమును నవఠాణ్యమును 
మణీ సవఠాణమును దీపుమెజయం -దాళపట్టి 
యయు,.., కలిర్ప,” బస 3, ఆ భా౭౨ వరః 

'తాళవృంతఠము. సం. వి, ఈ న ఏసనకట్ట, పీవన, 
తాళి. ఉధ, చే. వి, 3. మంగళన్తూర ము. ఆ. తాళీం 

గటు నపుడె తలిరాకుంబోయడికిల బుడమిజేయ 

వేడ్క. గడలుకొనయ;” యు 5, ఈ దంట 

స్కీ తాళ 

ఆం, ఛా 

నం. విం 



తాళలిం 1951 తండా 

నిరం. ౨ ఆ. ౧౨౭౮); 2. హారవికేవము. “మ, తాళినవ త్రరె, వెంషి (సం తారీకు జక బాకా 

ఖ్యూతితో,మను మంచుకొ హానుమంతుం బల్కి_  నొకమందుడినును. (శ. క 
రఘురామస్వామి స నీ వం బ్యాయనివై దూర రపు ఆాలీకందుం చేం విణ శార్సపాధకంకు. శ! 

దాళిం కొని కదీయీ, నీవ నుంచెం గృవన్*, . & చెజవేర్నువాడు. “సే వరణం డాళీకం డనలం 
ఉం రా. ౫ ఆ 3 0%. న | నుం కళ; 9. దిర్పని యనంగ, శార్యకర్తకుం జేరు...” 
జకకము. “వ. హృదయనసన నదనుం డగుమదనునకు | భా. కృ. Ta 

బోడము బిభత్సరసంబు రుచిర్ధవకుస్థ స్థ లంబునం | 

దో౭చినవిధంబున సిలంపు తోలికణీకు సంఘ! 

టింవ, *, చంద్రా. గ ఆ. ౧4౦౪, ఆం. భాం 

ద్వి ౧౪౯. నం. వి. న్. పుం. శివుడు. ఇ. ఈ. 

స్తీ 1. చేలయాసిరెక శీ. 2. శ్రీ తాళము, పెద్ద ఓర్చు. “ఊఊ... ఖై ర్యసంవదందా నెం బమోజ 
యాకులళాడిలొ. ఈ, స్త్ర 1. చేలశాడి ౪; 2 గర్భుండు రణంబున,..” ఊ. రా. ౨; ఆ ౭౧. 

కంది శో 3. తాళపుంజెవి. ఇందు. 9 ఆ ౧౧౮. 

తాళిందే. చే. స (క్రి. జూదమాడునపుడు (క్రింద | కాకాను, జే. అ. కి. (శాణ+కను-స్వార్థమున్స 
వేయుటనై పాచికలకు చేక నుంచుకొని యిటు, 1 ఆంద “వ,, పందువదనా. భవదీయమునోర 

He క వ్ నటు త్రిప్పు. “ వ.తాళించుపాచికలపోలిక... భంబు సఫలం బరు "మెల్ల యీోప్రొద్దుదనుకం 
డ్. చరి, తె శ ఆ జర డ్, హరం 3 3 ఆ. ౧.90౦. చాళుకొమ్ము a “కిక ©, ఠి 3 $ = కళ; జా నహించు, వు సట స "శనథార్య . బలిమిం. బట్టిన కారయ బాత న య “జ భః ౧౨౮ ది, * ర్వ వ్రతా ది. ల గాను.” దశా. చు ఈ రణ అవా, ౧ =} జర, 

న ee దాక న | ళవారము. బే. వి, వసా “5 

వేమన. 3, ప్ర, ౧౧౭; 2. చాలినద్సి సమర్థ క్ర = ఏ వనార్యాపంచాది.. న. .పొలం 

తాచు చే అ. [క్కి (క తాచు క శాళు ఆలు, 
నిదానించు. “సీ తడవాయ ననుచు జి శ్రమున 
నుంవల-నేల యిబె పత్తుః చాళుమో రయుంత కడవ్చ.” 

| దశా, చ త్మ ఏ౬౫,. నం కీ" వా క్ర" నహాంచు, 

థు ణో 

మైనది (శ ర్చ _ అ —_ య. ౦బు ని నె వ న్ ఛి 

తాళిగోణము. దే. వి (తానిానోణముు పైని వత ఆ, కోరాం ర 7 

కము కట్టిననోంచి, లంగోటి. “పీ, బహునంకునుద 
తాళ్ల . ద త్ oe న peg -] 

బంక పాణింధమం చెనకాళిగోణపుజుంగు చేల! Sis బాల ల్ 'జావశేషము, 

జీర.” పొందడు. 3, ఈ ౧౦. లు తొ శ్లీ బాము లకట 
| 

. | యగబణబాటపోతనె యాడుకొనుచు శి i 

తాళినోణాము = తాళలిగోణము, “సీ కటిం a mr హంస 
3, ఆ, ౧ర౬, 

గోణాము కడచుంగు దర జీర వట్టుదట్టీ ది, దిండు ba ae 

గట్టి... ఉద్న, ౨ ఆ, దిల౧. ని. కల కః he 

శాళిదముజుకాలిదము. “ద్వి. ముప్పిరి సంభారముల తి 

మించి వేఠరంజిస్పిల న్గలించిన తాళిదముల.” | తింట. దే. వి. (తిను ధా) తినుట భధతీంచుట 
ఆమ. క. ౫, ఆ. అర౮, పు “కరల. కులగురుండు వసీష్టు. డంత వికుక్ని 

తాళిబొట్టు. జే. ఏ. (శాళి4బొట్టు తంగక ను క్ర కుంచెలు దింట లోపల చెణింగి.,+”” భాగం ౯ 
త. సట్టుస్వర్జాభరణవిశేషము, పు సె. న సుం. 6౧౫౮. 

తాళిబొట్టు 'మూసికతోం గూర్చి పౌసయ | లిండాడు. చే, ఆ. క్రీ. (తిండిశఆడు బలహీనమగ్క, 
నజుతం ద్రాడుగట్టక సాగనెల్లం దతేమి యొడల, కృళించు. “క తిండాడువైరిపీరులం జెండాడుట 
దే ప్రే లువలరొచబలంబూచి "వీడ గల.” నీలా. యమి దొడ్డు వెండాడుగతిన్, నొండవయిం 

య ) ఈ ౧౦3. విపు ౧ ఈ ఈ ఇట్లే: తళ నెండ గూలయగం నొండికపాయమున సీటుకో 
పకకము, ప్రబంధ, ల 3. | ॥ స్టీటున్, ఎ సుద ౨ ఈ ౧౨౭. 



తిండి 

తిండి. జే." వి (తికథా) Ll భోజనము, తినట. 

(చూ. తిండిపోతు); 2. ఆవారము. “సీ. ఊవ 

వాసములం దద్దయును గృకింపక "మేను తిండివేం 

బోషించు చుంజెనేని...” జై. 3, ఆ. 3%. 

ఊడ. హరి. ర, ఆ, ౮౬. 

తిండికత్తియ ద్వ, విణ. (తిండికత్తియ మిక్కిలి 
లెనునది, అమితభవమీకురాలు, (శ. రృ 

తిండిక తె = లెండిక త్లీయ. (శ. రఎ 

తిండికాండు. బే, విణ. (తిండి కా౭డు) 1. మిక్కిలి 

తినువాడు, అమితభకత్షకుండయు. (శ రు); 
దురాశావరుండులోి. “క విను కొడుకుగొన్న 

వేదుజుకొని కొట్టినతిండి కాండు కుటిలుం డకం డా, 

జనవతిచంపము ధర జృాననువమశీలంబు చెంగు 

దది యకం నెక్. ఏ భార. ఉద్యో, ౧. ఆ. ౫౬. 

భారం స్తీ ౨, అ, ౧౯. 

తిండిపోతు. చే. విణ. (తిండిశపోతు) మిక్కిలి తిను 

వాండు, “గీ వాదులానితోడ వాట్టినితో డను, 

బూతుతీోడం డిండీపోతుతోడ, నటమటీనితోడ 

నడియరితోడను, వెలకు చె_క్తమాడ వెరపు గాదు.” 
ఉడ్తా హరి, భారం దో ళో, 

ఆ. ౭59౯ 

తిండీండు. చే, విణ, (తిండిశఈండు)ు తిండిపోతు, 

ఆఅమిశభతుకుండు. “గీ. తిండికాం డనం దిండీండు 

తిండిపో తృనంగ భతుకునకును దనర్చుం చట.” 

ఆం. కే. ౬౮ 

3; ఈ ౧౧.౨౬. 

లింలిడీకము, సం. వి ఆ. పుం. న. చింశచెట్టు. నం 

1. చింతకాయ 2. చింతపండు. 

తింత్రిణి. సం. వి. ఈ, స్త్రీ చింతచెట్టు. 

లిం త్రి ణీకము. సం. = తింలిడీకముం 

తిందుకము, సం. వీ, అ పుం. తుమికిశ. 

లికలిక. దే. విణ, కలంగినది, శబ్ధము, “క్ష త్రోొక్ర 

తొకల నుడికి మీడునుచుం దికతికలై యొం 

డొకట్లు ఇనకత్తుల బల్ ,చకచకలు నెసక మెసం 

గన్ గకవికలుగ వారిబలంబు కళవళ మందన్.” 

చ చబంధు రెగా౬ం 

రకమ. కేమి క తొట్రుపాటు, (చూ. తికమక 
నొనుు 2. అనుపమను రము స సీస్. (చా. 
తికమకగుడుచు; ల. బాధ, “చ ఒకవరిపోవం 

దోశతుద నూడ విదిర్చిన నింశవచ్చెం గ్యాయింక 

నోకమాటు వోయి వీల చెక్కడం దోయని చుట్టి 

15052 

2.| తికమకగొను. దే. అ. (+ (తికమక 4కొను తొ 

తిక్క 

కొట్టునో, తికమకకోర్వం జూల... సమిర, ఇ 
ఆ. ౧౭౯ విణ కలంగినది, శబ్ధము. “చరి 

మక గాయం జేసీ నలుదిక్కుల నార్భటిసేయు 

సారమే,యకములం జెల్లి కొట్టి నుణుమాడుచు 

నొక్కవరావా మేరా...” సా, ౧, ఆ. ౯౪, 
లతికమకగుడుమే. చే. అ, క్కీ* (తికమకశకుడుచు 

వివశుఃడను. “ఆ,, భరతో డ్రె, ల్లీ, తిరిగి లేక లేక 

తికమకగుడువ6గ .. భానో ౬, స్క_ం, 30౮, 
(శ. ర పాం 

(ట్ర 
వడు, “క ఒకమొగముగాక దివిజులు, లికనుక్ష 

గొని వైరు శెల్ల దీకొనం దమ్మం,బిఃపికల్లై నక 
నకలై, లుకలుకం బరువెత్తి రోడి లోంగొను 

ఫీతిన్”* భాగం ౬, స్క_ం, ౨౭౫. ఇ: తిక 

,నుకలుగొను, పి నకుం 3, ఆ, ౨౦౨. 

తికమకము తికమక, (విణ, కలంశనొందినది, 

(శబ్దము) ద, (కక చునిభార్య కూరి చెలి 

గన్షొని యిట్టశుం ద్రాణవల్లభుం, డకట యొుటేన్సిం 

Sra కడవయ్యె విలంబన హేతు వెద్దియో, లిక 

మక మెతి నానెగులు దీర్చుము సీ విపు డే 
చూచి...” వేం. పంచ ర, అ, కం. 

లికమకలాదు. చే. అ. (క్రి. (తికమకలు+-అడ్సు 1, 
శలంతనొందుు 2. తొట్రుపడు; ౮. అవయవ 

ములు ఆస్వాధీనకనొందు. (శ. రు) 

తికమకలుసేయు. బే. స | క్రి. (తికమకలు₹- చేయు) 
కలంతనొందించు బాధించు, “క మొకమెబజుక 

గలదు గద వేమకరాంకునియనుంగు మేనమామకు 

సీక్షుం, దికమకలుసేయవల దను, నుకటా “మేడ 

వయి ేంగునపు డైన చెలీ.” విజ ౨ ఆ. ౧౯౯ 

తికముః వై. వి. (సం, (లీక్స్ ెండుగిజుందులును. 

వెన్నెముకయుం గలియుచోటు మాుడ్డీఫూసం 
“నీ త్రికాభిధాన్స్నమలరుం దిక మన ముచ్చు 
నా నళికనయనం అం. ఫె. ద్వి. ౧3౯. 

తక్కు జే. వి. ఉఊన్లాదము, "వెట్టి, (చూ. తిక్కుగొను.) 

కిక్క ఉన్మాది, వెళ్తియె త్పినది; తిక్క్యయెల్తి లిన 

చాడు. “కం ఆక ,_డదిబోదుముందరం, జక్క 
నిలిచి లేజీచూడం జాలక దివిజుల్ ; దిక్కూ 'మెకం 

బులవలె నలుదిక్యు.లలకుం బజచి రేమీ తెలిపెద 

నధిపాో ఊ. రా. ఈ, ఆ ఏ0౮. “సీ వెట్టి 

నెంబధవిత్తు వెంగలి వీటిండి చెడు వేందురు 



తీక్క.. 

తిక్క వెకరి యనంగ నున్మాదిసంజ్ఞ య యొప్పు 

చుండును...” అం. భౌ, తృ. ౭, 

లిక్కు_గొను. బే, అ, (క (తిక్యళాగాకొను) వెజ్లియెత్తు 
(శ. రు 

తిక్కుట మక్కట, దే. వి. కలక, కోభము. శర) 
తిక్క_టి. వై. ఏ. (సం. త్రి, కాష్ట్రీ) ఆయంధనిశేషము. 

“ప్రీ సలంవ్రర చేవుల దలలకిటంగొన సేయం 

విక్కట్లతోడర తిరుగువారు.* రామా. జ ఆ! + తికలందేం ద్వ 

౧౬, ఆం. భొ. ద్వి. ౨౧౮ 

తిక్క-డి దే. వి. నూలువడికెడి చిప్పకదురు. న ర 

తిక్క_వట్టు, దే, అ. 8” (తికళాగావట్టుఎ వెజ్లీయెత్తు. 

.. గీ, వ్రజలార మా శేల తిక్కవట్టె, వీరిబగిసికి 
మణి గారవించి వారుండు, కాయసిద్ధి యొనంగునే 
కల గాక. న్ షా ఏ, ఆ. ౬౪. 

రిక్త? సం. ఏ. ఆ. స్తీ 1. కటుకరోహిణిో; 2. పష 

చొద్ది సో, 

తిక్షకము. సం, వి, అ. పుం 1. చేదు 2. చేంతి 

పొట్లళ్; 8. చేలజవేముళీ; 4. గారస్వే ర్. నల్ల 

చండ్ర? విణ. (అ క్షికా, అ) చేందైనది. 

రి క్షఫల. సం, వి, ఆ, శ్రీః వార్తాకి ములగ శో 

తి క్లఫలము. సం. వి. ఆ. పుం. ఇందుగు శో, 

తిక్షము. సం, వి. అ, పుం. 1. చేయదు; 2. కారము; 

3. కొండమల్లెళ్; 4. వేంతిపొట్టకే 5, గుగ్గి లముగో; 
6. ఉలిమిరిళో; .నుగంధము. విణ, (అ. ఆ. అం; 

1. చేంచ్రైనది; 2, మంచివానన గలది; 8, కారము 
గలది, (చండ. 

తి కకాకము. సం, వి. అ. పుం. 1. ఉలిమిరి.శో 2. 

తిగం చె. స (సం. (త్ర కమ్. కలిగ) మూడు, 

“నీ త్రిగూలేక 'లేర్పడ దిద్దిననొనలి నున్వెలిబూది 
బొట్టు రంగులు నిలంగ.” నీలా, ౧, అ, ౬౦, 

ఆం. భాం ద్వి,-3 ౦౬. 

తిగకంటి. ద్వ వి. (తిగకన్ను +ఇ (ఈగ్రంబకుండు, 

కివుండు. “కీ పలింటికడ నాడు తిగకంటి యుకి 
మాని గడికంపునిరువాలుజడ లనంగం అచ్చ. 

అమో. ౧9. 

తిగస్రాలుదాయ. చె. వి త్రి,సురవారుండు. “క్రీ 

' మేలిమిగట్టువిల్ మేటి పున్క_లదారి తిగస్రోలు 
దాయ విన్సిగ తుపాసీీ గీ. ముక్కంటి 

యనంగ, శంక రునినామభేయమః ల్ వేంకటేశం” స్త 

'జీంక చేవ, ౫. / 

1353 బగు 

తిగవంగడము. వె. ఏ. (తినగావంగడము.) వెళ్ళ 

కులము, (దూ లిగడంగోడపు మబుట్టువుం 

| తినవంగడ డపుఃబుట్టువ్రు. ద్వ వి, (తిగవంగడము? 

పుట్టువు) మూ:ండవకులమువా:డు, వైశ్యుండు, 

ఫీ తొడకొదుక తినవండపుయుట్టువు బచ్చు 
చే3 కేమకి యన నూరుజక్తు డు pe జేంక, 

మాన ౨౭. 

స. (తిగ4వంక్రే నాలుగ్కు చతు 
మృ_ము, “సీ, తిగవంచ చౌకము తీవంచ యడ్ల, 

రీ a 
యనలోం జతుపష్కాఖ్య యయ, ఈం. భా, 

ద్వి. 3 ౦౬. 

లిగిచికొను. దే. స కి. (తినచు+కొను ఊడం 
బెజుకుట్క హైప... (చూ తిగిచికేలు.) 

తిగిచికోలు. జే. వి. (తిగిచికొను థా) “ఉా...,ము, 

వ్వంటులనాండు ఫూతన యవారణ "నె త్తికొనంగం 

జన్నుంబాల్లాంటయుం బ్రాణముల్. దిగిచికోలును 

నొక్కూటి గాల వీకం 'జానొంటునికాచరకా 

వసుధం గూల్పుట వింటిమికాచ మేర్పడన్.” 
వాం, ఊ రి, ఆ, ౨౩౨. 

తిగియు = తివియు. దే. స (క్రి. ఆకర్షించు. (శర) 
తిగుచే. చే. అ. (క్రి. కస్ట తీసిపోను, “కు వనురా 

జయ్యెడ he: ద్టిన్భమర పాద ప్రసార దీర్ణా 

చలుఃడై, యెసగల వనుథాపరికీర్ణ సరిన్నిర్హ్య రము 
" కక్షణంబునం దిగివెన్.” వను, ౨ ఆ జీ. స 

శ్రీ 1 ఆకర్షించు లాగు. “క, స్రోతోవేగము 
వటుగత్సి పీక్రబలుం దిగుచునట్లు విషయము 

లీడ్చున్, 'జేతోబలసంభృత యోగాతిశయుండు 
గానివాని నంచికచరితా”” భార, శాం. ౫ ఆ 

౫౮౧. మార్క. క, ఆ. 5౨౧; 2, చేరందీయు. 

“ద తిగిచి కవుంగిలించి జగ విభుం డక్కమ 

లాయ తాకీ సె; మైనము మొగంబునం గదియ 

నోపు...* ఫార, విరా. ౧ ఆ. ఏర ౭; 8 లాగి 

చేయు, తీసివేయు. “గీ. వట్టుగవునెన దీసినభొవ 
భవన, వసిండీవిలుక మయో నాయ మునులు 

దిగిచి, పజిపుమో(దను గూర్చుండం బడి. కళొవు 
తీశిరోమణి యారాజుదిక్కు. సూచిం” విక్ర, ర్యా 
అ. ౧౦౧. సా. క, ఆ, ౧9౯ ఉ. పోగొట్టు. 

“క్క ఛెలువకు సంెగనూ నెందలయంటె సుగంధ 

చాసీకము లగుచూర్జ్మం,బుల నలులు వెభి గంధా 

నులకం బిడి.చమురు దిగిచె. మజ్జన మార్చిన్,” 



తస 

వభ ర, ఈ ౧౨౯; ర్. తెచ్చు. “వం అట్లు 

చని వీతివో తుండు ఢా, తీధవుం గాంచినం 

గనుంనొని వసంగంబు దిగిచి నీచేక జన్యంబున 

విమక వైన్యం బజశేషంబు భస్మ ంబుసీయంబడె నే 

యని యడిగిన...* శ్రై,ర, ఈ కరా. వ్రభా 

ఏ, ఆ. ౬; 6. కెకిందీ యు, ఉదరించు. “చ .. 

దక్షీణవాస్తమునం దదున్నముద్దళదురుఘర్మ వారి 

కణక మ్రకరాబ్దము వట్టి నూతిలో. 'వెలువడం 

నోమలి ' దిగచె విశ్రుకకీ | కి యయాతి ప్రీతి 

క్ి భార. ఆది, 3, ఆ. ౧౪౦6. దశ. ౧౧, 

ఆ. ౭౬; 7. (నీరు) తోడు. *వ...కొంకి గల 
డుపువెదురునం జేంద పుచ్చి నీరు దిగిచి 

యబ్బాలునిడప్పి దీక్వి టో దళ ౧౧) ఆ. ౭౮ 

8, పెజుకు, “వ, గంతులిశుగబ్బి బెబ్బులుల నలం 

గుడుల దొడ్హజనంబులు మంత్రించి పొరక దిగిచిన 

సీరుమే పుడిగి సిరులు గ్రకళాదల వాపోవుచు.” 
స్వా. ౪౮, ఆ. 3౪. 

తిగుట. బే. వి, అసక్తి తమి, “క, తగులు విడి మైనం 
గడు మెచ్చుగ నాడుదుం బులులమూ6టజూదం 

బులలో, మిగులయగ జేర్పరి ననం దగి, తిగుటన్ 
సాొగటాల నే నతిప్యూఢుండన్.” చ్వా. ౧౦, 
ఆ. రాణి 

తిగుళ. చే. వి. చేశవిశేషము, “సీ తిగళభూములు 
“తెంకులుగ భరించినదొడ్డ చెవులపోతుల చెల్ల 

జేండివై చి. గీ. సార్వభామునిబిరు ద్రైనసాళు 
వంబు జై, ౧, ఆ, ౫% 

తిగ్గము, సం. వి. ఆ, న, 1. వేండిమి. 2. వ్మజ్కెము, 

స్ట (అ, అ, అ-) లీక్ష్వము, వేండియైనది. 
తిగ్గాంశుండు. నం. వి, ఆ. పుం. వేడివెలుం్కనూర్యు(డు. 

తిట్ట. చే. ఏ. (క. తిట్టు ఈ తిట్టె-) 1. రాశి, గోవు. 

“సీ దిక్కు పెట్ట శ్రచిన దూదిలెట్టల వెం 
ద్రాంకునగ్గిచందంబున మ్రగ్గంజేయు.ి” భార, ద్రో. 
౧, ఈ ౨౯౩౨; 2, గుట్ట తిప్ప; “ఊం తీరక 

పోయి పోయి వలుజెంవల గంపల సేక్స బీళ్లం 

బ్రాయబూరుల దారులం గడిదిపుట్టలం దిట్టల. +. 

న్యా వహారనులిం జరించి జఠరానల మాజక వచ్చీ 

శృన్హుజన్.” వేం పంచ. ౧, ఆ ర౯్ర౩; 9. 

శీనానసమూవాము, “ఆ, అవ్వు డేవడంగి యన్ని 

శీనలు భు రథముపొంత కొది౫ రాద్రరసవి, 
నోడి యైనయర్భును[డు ధనుశ్చాలన, దీ ప ర్తి: 

1854 తిట్ట 
యగుచుః దిట్ట కుణీకె భార, విరా ౫ ఆ 
౧౫, భార భీష్మ. 3, ఈ ౨౧౯. 

తిట్టాట. డే. వి. (తిట్టాడు థా) వాక్టలహము, 

దూషణము. “కం తిట్టాట ఆంకు మ్రుచ్చిమి, 

యిట్టివి వాదముల-న్ కోట నెవ్వరినైన, న్నెట్టన 

సాక్షీ గొనం జకు, నట్టియెడకొ స 

లకియరు చెక్టల్.” విజ్ఞా. దృవ. ౧౦౩. 

తిట్టాడు, చే. ఆ. శ్రీ (తెట్టు+ ఆము) వాక్కు లహ 

మాడు, దూషించుకొను. “సీ, ఎెవ్వారిం బొడ 
గన్న నెకసే3ె)_మాడుచు నంగన లలనీ లతిటాడ 

ర. వ. గి ఆ, ౨౬. స్ట న 

తిట్టు. జే న కి క. దూషించు, నిందించు “మ. 

చుట్టంబులు౯ జైలంలుక్ దిట్టరె లాంతిరాజు 

లకు "మెచ్చే యిస్విధంబు = భార ఉద్యో. 

ఏ, ఆ ఇని భారం విరా, ౨, ఆ. ౨౨౦; కీ, 

ఛపించు. “ట్, ఆవిధీ నుండునంతట నొకప్పుడు 

నిన్నును జూచుచో మణి, గశనిపేద దోశె 

మదికి" మణికంధర యేక డేశస్కా మ్యావగుణం 

బుచే సీకని 'నాకనియన్నను మద్దిచెట్టుగాడై వక 
మాని తిట్టినవిధంబు మనంబున బాత నంకటన్,” 

కళా. ర్క ఈ ౧౯ భార, ఆది, ౧, ఆఅ. ౧౩౮ 

వి. 1. నింద, దూషణము. “ట్. తిట్టులం బోయి 

యక్కొ_లువు లేంకువ వారలలోని కింతిం చా, 

నట్టులు దుస్స సేనుం డదయాకృతి ముందలపట్టి 

యీడ్వం?గ% చెట్లు సహించె మామ,. భార 

ఉద్యో, ౧౩; ఆ 398౧ స్వాం ఆ, ళల, 2 

శావము, “గీ,..అతండు), తత్పదన్వంద్వమునకు 

వందన మొనర్న్చి,కవసిలిట్టునం బ్లవనుయ్యెం దక్ట 

ఇంబ పాండు, ౫% అ. ౨౮౨, కవలీం శో 

ఆ రో, 

తిట్టులువడు. ద్వ. అ. క్రి + (తిట్టులు+వడుు నిందింహ 

బడు. “రంల జగవపచేతం దిట్టులుపడునట్లు చేసీ 

పోయి లేల...” భార. ఉద్యో. ౧, ఆ. ౧౩౧. 

లిట్టువడుం ద్వ. అ. క్రి. (తిట్టుషాపడు) 1." శాపము 
నొందు. “గీ. మును కళాఫవూర్హుకథ నీవు వినవె 

ధనదువట్రిచే నంత నళ్లోల తిట్టువడితి.” కళా. ౪; 
ఆ, ౧౬౮) 2. నిందింవయడు. గీ, తెచ్చునే విధి 

మన్నాథం  దిట్టువడక్కయెజులం బలుకు, 4౪” 
భోగ. ౧౦. సం. సా, ౧ర౮౫, 



త్తు పగ se 
క్ 

తీట్టువాటు. సె (తిట్టునడు థాం నింద, అవవా: షాకు లగుకత్తులం న్ లోాలిచి | స్వాం ళో, 

ష్. జా es మాకు నిజ్రిధన మిచ్చినవా ర్ట ఆ. ౬౦6, వైవి. 8, అ రాణ; త. తోలున కంచి, 

ల స సీతి గా దుచికమార్షము సంచి. “చ ,,. క్రంఠలతి్తి మైన! చకు ధరణీ 
వవుటం. డిట్టుచాటు ని,చేకం బరాభవంబు కడి న్థలిం జిప్ was న నెం దుష్టుండై లో 

చెప్పుట కష్టము చెప్పకుండ రా, దీతెజగౌల్లం భార. విరా. ౨, అ. 3౫౩. “సీ, దెవెదారఫొమ 
జెప్పెవ మహీశ్వర మయొయ్యవి మెట్టు వోయినన్ , న్న దోర్డ్ త్తీయు జోడన్వు "మెడమోఃఏమొగలాకు 

దశ, ౬ ఆ. కారా, రం, రాం అయో. ౧౨౨. పు నొడున దనరు ఆము. ౬, ఆ. ౬; కీ శ్రుతికై 

లిజిమి. చే వి (దీశియాక్రేడికహమము. తిడిమి, యూందుచర ర కృత గానసాధనవిశేవము. ay సుతి 

లిడిమి, తిడిమిలిడిమ్మి.) 2. రము నడుచునపుడు యనఃగం దిత్తి యనయగను శ్రుతి దనర్న్న.” ఆం, 

కలుగుధ్వని కనుకరణము. “క. పొడవ్యలకు నిస. భౌల్యప్రం ౧౨౯; ర సాలు మొదలగుద్రవ 
బాలని,కడకంబకె బుడమికీం దిగంబడి చెమ్మల్,' పద్యములు శీ తెసికొనిపోవుట కువమోగించు చర 

విడువుల్ దృవ్వల వెడలెక్కా ిజిమితిడిమ్యులు' ' ప్మాత్రవికేమము (శ. ర; 6 కేశా కారముగా 
ఇెలంగం చేరులబారుల్ .” రామా. ౮, అ. ౬జ; నుండు శరీరాంతరావయవము. ఉదా:-_జోకిరి 

ది, వావ్యధ్వని కనుకరణము. “వ, ఎన్హుల్నపెం, త్తి, 

దమ్మటమ్లులు తిడిమితిడి మని మయ వేయుచుశో తిత్తికాండు. వై. విణ. (తిత్తిశాకాండు) శుతిడై 
(వృబంధథ ౭౮. తిత్తి చమూంచునాండు. (=. రృ 

తిణిం్న. చే, వ. మల్జబంధవిశేవషము. స కన్నాత, తిత్తిరము, సం, వి. ఆ. పుం, తీతువుకిట్ర్ట. 

బాంగణ కందణంబు లిణింగి నొంతుమాజును జేల తి లికి. నం. వ. ఇ. పుం. L. తీళువుపిట్ట; 2. ఒకానొక 

కుమరింపు. గ్ నాయం జె న్నలకుచుండు, బుషి. 

ముప్పదియు '₹ండువిన్నాణములకు6 బేజ్ల. "ఆం," 'తిథము, సం. వి. అ. పుం, 1. అన్ని; 2, కాలము; శి. 

భా, ద్వి ౨౦౯, వృబంధ, ౭౮. '_ వర్జాకాొలమ్ము క కామము. 

తిణింగించే. చే. అ. క్రి తిణిగి యనుమల్లబంధము ' తిథి. సం, వి. ఇ. పుం. ఇ. ఈం స్త్రీ" 1. పాడ్యమి 
నువయోగించి పట్టు. ద్వి, దీకొని వారి చానిం, లోనగునది, (వక్షముమొదటినుండి కృమముగా 
దిణిలొంచి వె వచి" సెకొని జవరంబుం బట్టి లో నై చేసితిథులు నంద, భద్ర, జయ్య రి రక, ఫూర్మ 

గించి అ, మ క. 3, ఆ. ణం. పు, యనునామములు కలవి క అనంగా మొడ 

లితడన్చ. సం. వి. ఊ, న. జల్లెడ చాలని. టిది యాఅపది వదునొకండవది తిథులు నంద 

తితిమ. సం. వి. అ. స్త్రీ. తమ, శీతోష్టాదిద్వంద్వ సంజ్ఞ కలవి ఇట్టే తక్కినవి యూహింవందగునుం) 
నవానము. 2. ప్రాతిసాంవక్సరిక శ్రాద్ధదినము. 

తితిశీతుండు. సం. విణ. (అ. ఆ, అ=తితీతువు. | తినాసము, వై+ వి, (సం, తినిశః ) నెమ్మి, తినిశము"ో 
తితితువు, సం. విణ. (జా తితిమైోనంతుండు, తమా: (శర 

గుణము కలవాడు. తినిపించే, చే. స, క్రి. (తిను ధా ప్రే తినంజేయం. 
తితిభము. సం. వి, a పుం. ఆరుద్ర పురుగు, “మకణమ్మాత్ర కల సమదబేవారాతిరింఛోళిచేం 

తితీర్ణ *నంనిి ఈ స్త తరించుకోరిక, దినిపించెన్ దృడరాజి, 4” దకాం. ౨, ఆ. రో౦౦, 

తితీర్లువు. సం. వీణ. న్ తరించం గోరు వాండు, తినిశము. సం. వి. ఆ. పుం, తినాసము, ఇెమ్మిశే 

తిత్తి త్త చై వి, (సం, దృతిక కత తిత్తి) 1. కొలిమి | తిను. దే. స క్రి, (ఈ తిణ్. క. తిన) 1.3 భుజించు 
స్స కొలిమి యూందుటకై కమ్మరులు మున్నగు భక్నీంచు. wr =. ఎల్లవారి చ్యాధించి మనుష్య 
వా రుషయోగించుతోలుపనిముట్టు. (శ. రు మాంనములు దించును చవితి...” భార. ఆది, 
“సి కొలిమితిత్తులం బోలు కుచములు పీడించి ౬, ఆ, ౨౯౪, భార స్తే మి అ ౧౨౧; 2 

మరగాళ్లం చెగడెడుకరము లంటి” చంద్ర, వి. అనుభవించు “క వలినవానిధనంబులు, బాలురు 

ఫి ఆ. ౧లాగ 2 చరము, తోలు, “వ. బంధువులు చారు బ,దికినదినముళ్ , అవే లారిచి ఫై లో టో 
Ila 1 త్రీ 
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త్ను 1366 తీకీ 

తిం డ్రాతనీ, యోలము గని పదవ భీతి నొదుంగుదు | తిన్నందనము. వై. వి. (తిన్న 4కనము) 1. మనోజ క, 
రోజన్* భార. విరా. ఈ ఆ. ౨౧౯; 3. అవవా 

రించు. “జ,,.ఆయతికాని కీక మమరాలయ 
-ముఖ్యము లాతం డర్గక్ళ స్టైయుతుం డై నిజోర్వి 

నగునష్షికి దద్ధనముం దొరళ్చి రఈాజాయతనంబుం 

'జేర్చు మణి యిట్టి దపళ్యము చాన నొంటిగాంజే 

యధికారి గావలయు నించుక తిన్నను వా౭డె, 

రూవలున్.” ఆము, ౪, ఆ. .౨౧ర్యా శ. కజచు.. 

. “టా. . .ఖీమణోరగం, బువ్చలవాయి దిన i విను 

ముగ్రత చక్కు_డు దృష్తి చీశటుల్, గప్బ్పయ 

నోర బెన్నురువు గమ మృతుం డయి కూలె 

“ ముదినిన్.”” కేయూర ఈ, ఆ. ౭౫; ర్. చంపు, 

నళింపంజేయు, “గీ ముద్దుకొడుకుల నార్వర 

ముందు తింటి, వింకపొపంబు సేయంగ నేమి 

కలిగె” విపు ,ఆఈ ౮౦; 6 పీడించు. 

(వ్యవ) పాండు డబ్బిమని పీశుకొని తిను 
చున్నాండు. 

లినుకు, డే. అ, శ్రీ (దిష్టించుట్క ప్ర్కసవించుట 

మున్నగువానియందు) ఊపిరి బిగయిట్టి ముక్కు 

: “దిద్ది మును వెల్ల చేగియంం దినికి చాబిడ్డంగనిన 

చందం బయ్యు జనపాలతిలకల బస. ౭, ఆ, 3 ౧౧. 

వం, వ. 1. ముక్కి_ ముక్కి- విష్టించుట. (శ, ర); 

చక్కదనము, “సీ, మానినిగరువంపుమాటఫొం 
దూహించు దళి తాబ్బముఖితిన్నందనము మెచ్చు.” 
భోరు, ఏరా, జీ ఆ, ౨౯౨, నమోర, 3, ఆ, 

3౫; 2. యుక్తత. (చూ. తిన్న); 9. స్వస్థత, 

“ఊ. ..ధ్యాత్రిం దన బాహుపీకమునం దిన్న6దనం 

బుగ నిల్చి భోగనం, కృందను(డై న విరం, ళో, 

ఆ. ౮౦. “గీ. తుంటవిలుదంటగొంటరి తంటలవళు, 

దిన్న 6ందనమటే విన్న వై ఖిన్నవగుచు.” ఇందు, 3, 
ఆ, 3; 4. సౌమ్యత,మంచికనము. “క, శావలుకు 

వట్టియ్మాగ హదీవితుం డగు టుడిగి మదికిం దిన్న 

దనము సీవాపాదింపు, , భార, స్తూ ౧, ౪ 

౧౮౦. స్వా గి ఆ. ౨9 ర్, మెలకువ, 

జాగృత. “వ. గమనంబు తిన్నందనంబు దలకొనం 

జొచ్చివాని న్మాక్రమించి. ,.” భార, జూ 0 

ఆ. ౧౬, విష ఏ, ఆ, 8ల 6. బుజుక్వము, 

(చూ, తిన్న 

తిన్ననం దే, విణ, 1 “వ.,.లిన్న నగునడలు నున్న 

నగుతొొడలు మిన్ను నగుకౌనులుం ఊ రా, ౫్వే 
ఆ. ౨౪౮౦ వను. ౨, ఈ ౫౬, ది, 1, మనో 
జ్ఞత, 2. యుక్తత; తి. స్వస్థత; క. సౌమ్యత, 

కో ర 
9, గుద వేదనము. “గ్ తిను, కన గుడవేద తిన్నియః చే, విం కేం దిబ్బ; లెప్ప, “సి,.నిద్దంపుటి 

నంబుగా6 దనరు నభవ.” ఆం. భా. వ్ర ౧౫౦ 

లిన = లిన్నెయ. (వేదిక అరుగు “వ...అమై 

లంత గృవాంబుపంచం దినెమోందను రంగవతిం 

- దలంచుచున్ వివ. ర, ఆ. ఏ౨. 

తిన్న. చే. విణ. "(దీనికి గర్భ్మఛారయమందు నిగా 
- భనుము నిత్యము.) 1. మనోజ్ఞము, “సీ కలకంఠ 

ములచేశం గజచినవిద్య సీణల కిచ్చునట్టితిన్నని 

యులుంగు.* భార. విరా ౨, ఆ. ౬౭, ఆం, భా. 

కృ ౧కు 2. యుక్తము. “సీ,,,బుధరతు 
- తిన్న గాం బూనువారుో” పాండు, క ఆ. ౧౨౧, 

భార విరా. ౨) అ, 4౮౭. (శం ర సా, “బుధ 

రతణోన్నతి” ముది. పాం; శ. స్వస్థము. “ద్వి 
. కన్నులు తెజివ కగ్కసమాధిం ఖూన్సితిన్న గాం బది 

సుకతిన్నియలం గాగ” నీలా ౧, అ ౨౭; 

వేదికుఅరులసం “సీ, తిన్నియ లలికి ముత్తియపు 
మ్రుగ్గలు వెట్టి... అచ్చ. అయో. ౧౦. 

తిన్నె. దే, ఏ. (క దిన్నె, ఈ తిళ్హ్రై 1. దిబ్బ, తిప్ప, 
“ఫీ ఎరియించుమిన్నేటియిసుకతి బ్నెలమోండ, 
భీమ. ౨) ఆ. ఈర; 2. కొండ “గీ. జాతివైరంబు 

లేక మజ్జాతి గాయలగన్ను విన్మ_లిదిన్నె'జే: డున్న 
క్ర తన. పృబంభ, కిళో; లే. గవనివాకిట వాటముగా 

చేర్చ ఆ చినమట్టిదిబ్బ, వా స్త్రీనఖము. “సీ. .తిక్నా 
దిబ్బ యనంగ వా స్తీనఖ మొప్పుఆం, భౌ, ద్వి. 

౨౧; ఉం. వేదిక్కఅరుయగు. “ద్వి. ఇలతాలతిన్నెల 

సిడలం దోంచునీలాలకం బాలు. , ౪” ద్వి-"వారిళ్చ. : 

ఫూ ౧౭౩ వం. నీలా. 3, ఆ, 3౯. 

-, వేలని వ్యవర్ష ముల్కుతపము గావింె, , ,విమ్టువూ. తిపిరి. "బే. వి. మాజుసాటు, వ్యత్యాసము, (శ, ర 

3,-అ- (శ. ర్ఫ్ర; క సౌమ్యము, మంచిది. (చూ. CD 

జీ. 

_ 

విణ. అల్పము. “సీ, ఆరు చై నతికిరికి న్న రరమృపడి 
శిన్నందనముఖ; 5 బుజువు; వంకర'లేనిది. (వ్యవ), - గంబ్లు వ న్నెకోకలచందువానీరంగ. _ (ప్రబంధ, 

: చడునానుము తిన్న గాదిద్ధి కొన్నాాండు: శ్ర లప, చ్రబాధ. ౭౮, 



తివి 1857 తెమి 

తిపిరిదండియ. ద్వ వి, (తిపిరశాదండియ చిన్న వీణ, ; తిప్పుడ్రి డ్రి మరి. ద్వ విణ. (తిప్ప+త్తి లి మరి నగచరు(డు; 

“వం, లిపిరిదండియలు గైకొని గాణదండి! క్రతు “క. అవ్వ కరు డటకతోం డిప్ప 
మెఆయ మంద్రమధ్యమ తారస్వరంబులు నుథా, ర్ర్రిక్ముకుల బటావంచలుగం దోలి...” అచ్చ. 
రనంబులు గురియ గానంబులు నేయు వారును.” | యు ఏకి. కిష్కి0. ౨౮ 

రఘు. శాం ల ఆ ౧౦౫.  తివ్పజెట్టు. ద్వ కి (తెప్ప జెల్లు) ఇ ఇచుకము; డే 

తిపిరిదండె = తివిరిదండియ. “సీ. మత్వాదరత్షయు | (శ. ర 
మావువెన్నె అక గడ ంర గండ్లు తిచ్చలునొను, ద్వ, అ, డ్రీం తిప్పలుగాకొను) ప్రోగు 

మెజయ.” అము. ౬. ఆ. ౬ఒి వడు. “సీ, ర యల తుం 
తిపురు. చే, వి. వ్యావనము, (చూ. తిపురుకట్టు.) గొణుజెక్కి. మేపులచోటు ద్రొక్కబడియె.” 

తిపురుకట్టు. డే. అ, డీ వ్యావించు. “ద్వి, తాటంక | వారి. పూ. ౬, ఆ. ౫ 

వడ్రాంశు ధాళధళ్ళమలు, "లేటవెక్కులమిందం తిప్పలువడు. వై, ఈ ర = (తిప్పలువడు బాధ 

దిపురుకట్టలను.” విష్ణు, ఊ, ఈ ఆ (శ, రృ పం స. వోడు చిన్నప్పటినుండియుం6 
తిపురుల్లొను.. చే ఆ. (క్రి (తిపురులు?కొను) (| జనల సగ క . 

వ్యాపించు. గచ . = ,ద్యుతుల్. , వొలిఇె ననంగం ప్పల వెం ఇ స ర (తిప్పలు+ పెట్ట్రుపడించ్కు 

ఇందు. 3, ఆ. ౧౦. ke ష్ 
తివ్ప. నై. వి. (సం. ద్వీమ. క. తిప్పె. ఈ తిమె.) ఏ క ప భం కుట్టు క as 

1. రాశి; దిబ్బ “మ, బలుక వ్యంపుటనంటికచ్వు నూూరిం రు ంకుద్రా (క =: రజనికి డిబ్బికుట్టు 

రపుందిచ్చల్ ...” వను. ౧ ఆ ౧౩౯. రసిక కరు) 
ళీ 2 గటు చిన వా డ ug = తిమి. నం టిం ళం పుం. 1. నాయయోజనములు 

మమ. ౫ య ఇ 0 పచ్చల. పొడుగు కలే చేయ 2 సముదముం 
తిప్పలు వట్టి తిరుగుల ఆము, 9, ఆఅ, ౨6; ౩, క్ Ma అ 
Sen a ns ss తిమింగిలము, సం. వి, ఆ, పుం, 1. తిమిని మ్రింగెడు 

పు షె Mie చేంప 2 ఒకానొకద్వీపము. 
దిగినయం జా_ప్పదింబంబుసగడ+-మై రత్నమరీచి 

pe లెమింగిలగిలము. సం, వి ఆ పుం. తిమింగలమును 
వీచికలు దిగ్వాటిన్ మిటారింవంగాళ”. సుద ౫్వే 

మ్రింగుచేంవ, 

లుగా అర కలది కంత లంతా ల SO BSS SIs, 
ఆ రి ౬, బ్ర కష్టము లం బాధలు, వ్యవ. ఎన్ని es 

తిమిళము. నం. వీణ, (ఆ. అ. అ) 1. కడిసినది, 

తిప్పలు వచ్చినను వాడు న్యాయము కప్సండు. అర్జ్రమః; 2 కదలిక లేనిద్కినిశ్చలను; 8. మది 
తిప్పకాయ. ద్వ. విణ (లిప్పషాకాయ) సపెంకె.. కస. హ్హ 

చాండు;-. పెంకేది) ఆకతాయ. “ద్వి. మలయు . 

దుమ్రైదలు దిమరి దిపష్పకాయ, లిలం జందమామ 
తిమితిమి* దే. ఏ. మునురుపట్టుట "మొదలగువానియం 

దగుననుకరణము. “సీ. తొలితొలిసన్నంపుందుం 
యెయ్యెడం బత్రపాతి. ద్వి, పరమ. 3; ఈ! స్వ లాలుకంగా వెనం దిమిలిమి యని ముసురు 
అర ౭. పు “గీ సంధ్యవార్వండు వేల్వండు చర్చ వట్రై.” ద్వా. 3. ఆ. ౯౭. 

చేయం డాగమంబులం దీర్భ్ణంబు లాడం డుచికే | ిస్పిరము సం. ఏ. ఆ, పుం. న 1. చీటి, “క, తిమి 
లిథుల నుపవాన ముండండు తిప్పకాయుచంద, _ రంప్రవయనుగుబ్బలకొమరులవు...” స్వా, ళో, 

ములు కక్క. భూసురనందనుండు. న ఉద్భవ, ఆ.| ఆ. ౮౩; 2 ేకృరోగవిశేషమము, అంధత్వము. 

౧౨౯ చభులిం, ౨ ఈ ౬, పు (తిమిరంపువయను = మదముకలయావనముఎ) 

తిప్పతీంగె, ట్] వి గుదడూచి. ఉక, తిప్పతీగ లిమిరారి. నం, ని ఇం. పుం. సూర్యుడు, 

నాంగను గుజాచ్చివెల(గును. ..” అం, ఫా దిష్టి. తిమిరి. యు. బే. వి, (శ తిమర్) స్పర్శము తెలి 

౨ అ పరం వాంస క, ఆ ౧౦. - యనిరోగవిశేవయు. (చూ తిమిరిమిను వై. మి 



తిమీ 

"వి. (నం. తిమిరక చే తృరోగవిశేషము, అంధ 
త్వము, “సీ, ..తీమిరంసో వెలయును దిమిరి 

' యనంగలో ఆం, భా, ద్వి ౨౬, 

లిమిరించే. బే. అ. క్రి (తిమురు +ఇంచు-స్వార్గ 
మును 1. త్వరవడు. “ఊ పాటలు మోము 
శ్రిస్వులునుం బెం దిమిరించుట లోరచూపులుక్.” 
వాంన, 3, ఆ, ౭౬; 2. అతిశయించు. “సీ. 

మణీ సంజ గనిపించె  నిరహుల వలరాజు 

గ ్ర/ీఠాననోపరన మనంగందిమిరంబు తిమిరించెం 

న్ 'పాంథులను ముంచ మరుండు నిర్శి ంచిన 

మాయ యనగ.” రాధికా. ౨, అ. తార 

తిమిరిమోను, ద్వ వి. (తిమిరిశేమిను ఒకరకము 
చేయ. (ఇక తాశిన శరీరభాగము లిమిరి 
యెక్కును (శ. రు) 

లీమిషను. నం, వి. అ, పుం. బూడిదగున్తుడిశే 

తీమురు, దే, అ. క్రి. (ఈ తిమిర్) షె త్వరపడు. 
కకక రన ణీజగంబు కల్ళ్యాణను వాడం బమ్మిత్, త్ర 

తూర్య నాదము "తెనలన్నుముపహుూూ ర్త ప 

చేడ్క_లం దిమురువధూవపరులనడిమి తెర యెత్తుట 

యున్.” కవిక, ౨, ఆ. ౧౮౧. భా. రా. యు, 

5X0; 2, విజృంభించ్చుఅతిశయిం చు, “ద్వి 

ద్రనుసీ యచ్చటీముని ప వరులు వడ6ంకందిమిరి 

దండము శేల ద్రివ్వుచు లేచి”. ద్వి. వారిశ్చ, 
ఫూ ౧౧౬౨ పం. చంద్రా, ౬ అ. ౯౩; ల 

ఒడలువిటుచు. (శ రృ; 4, గర్వించు. (శ. ర 

శ్ర) వి. త్వర్శతొందర. గీ, కవసిడెందంబు 
వెన్న చందమున గరంగుంగలయికలమోందితిము 

_.రునం6 దొలంగుచుండంజి త్తజునిసేన వెలగోలు 

చేసినట్లు కులుకుంబలంకులం జిలుకలకొలికి పలికె.” 
విప, 3, ఆ. ౮౭; ద గర్వము, “క, తమి 
యెల్లం దీర్చి తమి చీయుశముం. డగురా జస 
మింపం దణీగొని వహ్వోస్,దిమురునం జండు వ వ్రభం 

డస్కికుముదంబులం “షూము "మోడ్చి త 

was * రసికు. క్కి ఆ. ౧౧ర ఆం. భా, 

ధ్ర 099; త. స్పర్శ తెలియని వ్యాధివిశేషము, 
శిష్ట. “సీ (త్రికమున నొక్కింకతిమురు 
కల్పించ నా పన తత్తజ పాటు జేందు.” 
పార్వ. ౨ అ. ౧౦౧. 

తీమురుకొను. చే. ఆ, క్రీ+ (తిమురుషాకొను) అవా 

పె 
a 

ములో “సెనంగలాడ్ వధిలించుకొను, (వ్యవ) "జీను |. 

1858 

వట్టితిని వాడు తిమురుకోొని స 

(శ. రజా 
తిమ. దే. ఏ. స్వస్థత నెమ్మది. (చూ. తిమ్మవడు “విణ, 

తతో 

న్వస్థము అని. శ. రఈ ద్రాం) 

తిమండు. దే. వి. (క+ తిమ్మ త. లిమ్తన్) కోంతి, 
వానరము. “సీ, రోత తిమం డంచన వానరము 
తనరు.” అం..భా. దిష్టి, ౮౩, వెంక, తిర్య. లా 

తిమ్తుదియ్యము. దే. వి. (తిమ౫-తియ్యము రత్యతృ క్తి, 

(శర. 
తిమ్మన, జే, వి. స్వస్థత (శ రు విణ, చక్కలనిది, 
gee త్స తిమ్మనైనది యన. ,, బేళ్ట 

తనరుచుండు మంజులం ం బైన దనుటకు.”” ఆం 

నం. మాన. ౫౪౮. 

తిమ్తునము. వై. వి. (సం. కేమనక్) పౌలు బెల్లము 
“పిండి మొదలగనవి కలిపి కొంచెము వలుచగా 

నుడికించినవదార్గము. “వ, , ,పొనకంబులతోడం 
దినునంబులతో డ దథింండఖండంబులతో డో 

కాశీ. 8౪, ఈ ౧౮౫) అం, భా, ద్వి, ౨౫౧. 

తిమ్రవ్పండు. డషః ని. (తిరమలశాఅవ్బ్చండుు. తిరుపతి 

వంక టేళ్వరస్యామి. “ఊఉ, , , అడిగినన్నివరా లిడు 
కొండమిందితి,మృప్పని వంటి కావ్యవతి యబ్బుట 

యబ్బుర మబ్బుధాళికిన్ =” రా.వి, ౧ అ, ౨౬; 

రా, వి, ౧) అ, ౨5౧. 

తిమవదు. ద్వ. అ. we (తిమ్మశేపడుు స్వస్థవ 
ోేశదచేజు. కర న ల. తమ్యుండును వాన 

బడలికల్ దీతీ కూర్చిండిరి తిమవడియి, బల 

మెల్ల...” రామా, రా ఆ రర, 

తిమ్మిరి. దే, బి, స్పర్శ తెలియని వ్యాధివిశేషము, . 

తివిరి యంగ మ్యనం దిమి రెత్తకమున్న్న యొడ లెల్ల 

మచ్చల? జెడకమున్న.” కాళ. 3, ఆ ౧౭౭. 

లిమ్ల, దే. న శ్రీ” నిందించు. (శారు వి, నిందిం 

చుటు “క, సొ మృన్నది నీయొద్దంజమ్షని *ే 
నదరవై చిలే సితండు నన్న మాటలాడి తనె, 

దిమ్ములకుం జొచ్చి యీడ్చి తెచ్చె కథక్. షా 

జర చందు ౧, ఆ. ౭.౨౨. 

తియ = తియ్య, (మధురము) కక అద్దంప్రుమైఅుంగు 

పొక్కు_లం, దిద్దిన రాయం చనడలు;' తీయ మనియు 

నున్... స్త రియ, బహు ఈ, ఆశలు" 

తియ్య. చే, విణ, (ఈ తీయం)' 1. 'మధ్టురమైనది, తీపి 
గలది, (దీనికి గర్శధథారయమున నిగాగమము 



తియ న్ 

“+ 
3 

గా 

'వెకల్పిశము “గీ, తివుట 
గోలు వ aor పూ, అగి భారం ద్ర" జ్ర ఆ. 

౨5 3. (దినియా మ్రేడికరూ వము తియతి య్యూని, 

“చ, తెగువ మనోభవ్చండు తియతియ్యనిసింగిణి 
వింటిఫొవ్వునన్, దగిలివె దకువాటివని తాచిక. 

రంబులం బోలుళింజినిన్ * ఫీమ. ఎ ఆ. ౯౫; ర సమక జి 

(శ్రావ్యము, వినందగినది, “క అదల్హనితియ్యనిశుక్స ' 

వా'చావిభవంబు విన్న వాండ నయీ నుమ, వాచాల 

మదనగుణన్యా, రాచార్భటి కొర్చినాండం బ్రాణాం, 

బులతోన్.* వను. ర, ఆ ౧౨౦ అచ్చ. బాల. 

౧6౪; 3, మనోహరము, అందమైనది, “క పిడి 
క్ట నడం గెడునడుమున్ ,గ డుందియ్యని మేను భృంగ 

కలికగుణంబున్, విడిఐడనికొప్వు ేర్పడ్కిపడంతుక | 

గతి యయ్యె మించి పౌరువవృత్తిన్” చిత్ర! 
భా. ౨ ఆ రా; కీ. సుగంధి పరిమళము గలద్షి. ! 
“పీ కలికిసలుకులు _ తియ్యకపురంపుఃబల్బు_లు | 
పాలంతిచూపులు నిల్పి పొదలుమెజపులు, , 

చంద్రా. జ, ఈ ౧౨౯. 

తియ్యందనము. ద్వ. వి. (తియ్యశతనము) 1. మాధు 

ర్యము, తీపి, “సీ +, వేంనారకుం దియ్యందనంబు 
కల” శన్నం ఏ, ఈ ౨ర% నెష ౨, ఆ. 

రాణ; 2. శ్రావ్యత “థీ పొటలమేలిమి మాటల 
తియ్యందనంబు గంధర్వకన్యకల కవురు” ఊ 

లా, ర్క ఆ, ౯౦. 

తియ్యంబోండి, జే, వి. (తియ్య +పోండి) మనోజ్ఞురా 

లగుస్త్రీ; “శ అయ్యా మరలు బాడ 
బాగ ణులొ చోవోజన్లు లతే ర్రైసదిం, దియ్యం 

బోడి వరించగా వసుధ కేలేం జూచునాది 

త్యులోో పాంచాలీ, 3, ఆ, £6౮. 
తియ్యకంద, మె. వి, (తియ్య+4కంద్ర దురద లేని ఒక 

రకముశకందళీ (శ. రు 

తియ్యగూర, ద్వ. వి. (తియ్యశకూర) పులుసు వేయ 
కుండ వండినకమనికూర, “వ... వేరులం దియ్య 

కూరలు బచ్చడులు బజ్జాలు, , 4” కాకీ. ౭, అ 

అరి, 

తియ్యదానిమ్త. ద్వ. వి. (తీయ్యగా దానిమ్మ) తియ్యని 
గింజలు గలదానిమశో. (ఈ రు 

తియ్యన, బే. వి తియ్యందనము, మాధుర్యము. (శర) 

విణ, మధురము, తీపి కలది. “సీం... చనుల దీపు 

తియ్యన యన మధురము” అం. ఫా. ప్ర, ౧౦5, 

| 
| 
| 

| 
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దియ్యనిక మి ప్రాం నె తియ్యనిము, కుద 
॥ మా. రూ 

'శియ్యఫివిల్లు, శే 

+ తియ్యాము, 

MN jan lh 
రా ఇ Steve గః yn 

రాంక మండీ, (శం రో; 

ము 

(అ 
be య ed 

అతా బ్ర న్ తె 
మ = థె ఖ్ షా 

అహారం, 46 య 
అను 

లా 
హి (తియ్య మామిన; 

వంద్దుగలమామిడి సహకారము పీ, (ల్స్ 

మామిడి యన చెలమావి యిన్నను సహకారనా 

మంబు గా మోజుచుందు.” ఆం. భె. డి. క 

ణి 
Cut A కే శ్రావ్యత; ఇంపు “కే, స్రీకు 

మును విన్నయక్కారజేండ్య  సౌండునిభుత 
నూజులచరికంబు వేడ్క_ బెంచె: జెప్పలతియ్యాంబు 

భశ త్తం జెప్పు మనఘు” భార శల్య. ౧, ఆ, ఈం 

2, మనోజ్ఞ శు “మ ,,తమకుం దియ్యంబులోం 

దాల్ప న,గ్గలమై యుండెడువాని నొందు బొగ 

డంగా చేర బూనుందరిన్.' కునం రా ఈ ౧౧, 

వైవ, ౫% అ. ౧౮౪; దె, మ్ర్యవ దనను. “డం 

తియ్యము "లేనిచాగమును ధిరత 'లేనియమాత్య 

కృత్యముం,గయ్యము "లేనిళూరతయిుంల గైకొని 

యూరక మెచ్చవచ్చు నే" వారి. ౫ ఆ, 3౧; 

థీ సంతోషము. “మ తన సౌందర్యము చెప్పంగాం 

గరలగి వద్గాకాంత రప్పించి. మోళానకంజంబున 

వైచి తియ్య మీడునెయ్యంచొప్పం చెకొన్న ౪” 

ఆము. ౫ అ. ఈలా భౌగ. ౧౦ స్కం. వూ, 

అరా. విణ. 1. సుందరమైనది, మంజులముం 

“ఊ తొయ్యలి విశ్వభూవిభునీ దూరమునం గని 

రాగన క్తయై; తియ్యపునవ్వు వా తెకకుం జెచ్చె 

వడిక గుచమండలంబు పెం బయ్యెద చక్క 

జేర్చి...” కావ్యా, ౧. స్క. ౭0, అం, భె 

కృ. ౧౪; om ద్రియము ఇష్టము, 'ఊ, తెల్లని 

తమ్మిజేకులకుం దియ్యపునెళ్చెలు 'లైలకన్నులం, 
జల్లనిచూపు చూచి...” వారి, వూ % ఆ క; 

8, యు_క్షము, మంచిది. “ఊ. వెయ్యన నేల రంగ 

వృథివీవర జాగ్రత నొందియుండు టే, తియ్యము 
చెయ్య మైన మదుదీరికనీతి (గృహింపుము, , 
రంగా ఆఅ అ ౧౨. 

తియ్యమునగ. ద్వ, వి, (తియ్యశామునగ) ఎజ్జమునగ, 
మధుళ్ళిస్త్రవుల “సీ. మధుళ్ళిస్త్రనానమై మను 
చెజ్జమునగ తియ్యమునగ . ..” అం, భాద ర, 
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లియ్య, మ్రాను. దేమి: తియ్య + మ్రాను) చఆకు, | నిరూఢిందిరముకొలిపెం దదచ్యుత తేజ మిలను,” 
ఇత్షున్రశి. “సీ ,,ఇత్షు నామము జ్ఞనరుం దియ్య, రాసువ. ౨, ఈ ౨౭. 

మాకు కన్నులు గల మాను చెజ కనంగ.” చేంకా తిరముకొల్పు = తిరముకొలుపు, l, స్టేరముగా నిలుపు, 

గ్గ రిం “సి, . ,ఇనమండలంబుమె దృష్తి యత్యంతంబు 

తియ్యవిలు కాండు, జే, ఏ. మన్శ భు౭డు, ఇముధర్వుండుం దిరముకొల్సి.” పరమ: ౧, అ, ౧౧౨? ర, నాయు, 

“వ... , తీరగ్గాయుయ్యెలల నాడుచుం దియ్యవిలు స్థాపించు “లయ్రాహీ. నందనములోని హారి 

కానిం బాడుచు ,. కళా. ౬ ఆ ౨౨౪! చందనము ఖు దు మమ.ల౦ దశముఖుండు నిజ 

వక్రం ౮, ఆ, ఇర. మండిరవనీవాటిం దిరముకొల్ప , .. చం. రా, 

తియ్యవిల్కాాండు = తియ్యవిలుకాండు. ఆం. సం ౨ ఈ ౨౮. (చూ. తీరముపటుచు.) 

జేవ. ౧౪. తిరముపడు, "వై. ఆః (క్రి. (తిరముశేపడు స్థీరవడు* 

తిరపడు. వై. ఆ (క్రి. (తిరము4వడు" స్థీరపడు, తిరముపజుచే. వై. స క్రి. (తిరముపడు థా. సేం 

కుదురుకొను. “టా. గరుడుని డిగ్గి పీడొ-లిపి| __ స్థీరపజుచు “మహ్మోస్తగ్గర, . , ఇచే, దినిదోర్టం డై క 
పీక్ దిరమువణిచి.” స్వా, ౧, ఆ ౨కి, కంపసిరోధిపురంబుళణాోపలం, డిరపడి చారుకుం 

బనిశెం జే రలవాటుగం. జేర చెక్కి...” డ్ తిరళ్ళి, సం, వి. ఈ. స్తీ. 1 అండుతిర్యస్టంతువు; 2 

. అడ్డముగాం బోవు వారి, 3, ఆ ౯౧. . 

పరము. వ. వి. (సం. స్టీర. క తిర. త. తిరక్.) "నెలవు | తీరక్పోనము. సం, విణ. (అ, ఆ, అ) 1. అడ్డముగా 
ఊనికవట్టు. “చ. అలికిడి పుట్టనీక నిశితాసి ననల్చి| _ భోవునది; 2. వృక్రము. 
మృగంబు నొంచు బె బ్బూలిగతిం బొంచి పొంచి 

చని భూపతి యున్నతిరంబు డాయుచున్*” 

రంగా. ఏ, ఆ. ౨౫౨ విణ. 1. సిరమునిశ్చలనూ; 

శాశ్వతము, “ఊఉ, భాగ్యము కాదె నీచరణపద్మము 

'లెవ్వుడు. జేరి కొల్వం గా, యోగ్యత క్తెచేని నను 

నొక్కని నొల్లవా కామసౌఖ్యవై రాగ్యము సీమ 

నంబునం దిరంబొ నిజం బెణుంగంగం జిన్వు స్తూ 

భాగ్యము గుందునే . మగల్పె నొకయించుక 

చూడ్కి నిల్చినన్ ” భార, విరా, ౨ ఆ ౨౫౨ 
ఆము. ౫ ఆ. ౨౮ 2. భవము, నిశ్చితము. 

“ట్ర, ఎందజుజంగమ్యప్రమథు 'లెక్తలీ నేమివ 

చార “మెంత యే, కందువ 'వేండినం దిరముగా నకం 

డందజ కావదార మొకందువ సేపు ప్రాణ 

_ మెడగా నిడియైన ఘటించి చెట్టు...” వార. ౨, 

ఆ ఏస్ నృసీం, £9 హి ౧౨౯; 3, నాంటినది, 

బోధవడినది. “కః హారిశంశ, ప మక థాం, తర 

మునం గలవింత లెల్ల దప్పక మదిలోగ,డిరమయ్యెం 

గదా నర్తవర యేకథలొకో వినం బ్రీయ మను 

డున్.” ఊ, వారి, ఇ, ఆ. 3, 

తీరముకొను. ద్వ. ఆ (క్రి. (తిరముశకొనుు స్థిరపడు 
(చూూ తిరముకిెలుప్రు 

తిరముకొలుపు, ద్వ. స (కి. (తిరముకొను థా. చే 

స్థిరముగా నిలుపు, గీ, ,,రావమారు. లాగుడు 

లిరనకరించు. వై. స. డీ (సం. తిరస్కర విడుచు. 

“క, వారినీదు వ తాపాతప్క మరరే బ హాండ 
~~ i 

కర్పరావృత మగుటన్,బరులు వడంకుదురు గొడు 

గులం తిరసకరింపుదురు కంటం దిమిరము గచ్చ్బన్* 

(వృబంధ, DAN. 

తిరన్మరము, సం. విణ, (అ, ఈ, అ) 1. తిరస్క 
రించునది; 2. ఆతిశయించునది;ి 8, మజుంగు 

పటుచునది, 

తిరన్కరించు, నం. స క్ర" ఆ'నాదరము వేయ, 

ఆవమానించు. “డా, నన్ను. దిరస్క-రించితి మనం 

బున నీంచుక ఫీతి లేక, వారే ఇ అ, ౨౫౨. 

తిరస్కరిణి, సం, వి. ఈం స్త్రీ, 1. తెర యవనిక; 2 
ఒకమం్మత్ర విద్య. (ఇది కలవాం డికరులకంటికిం 

గనపడకుందును.) 
తిరస్కారము, నం, వి అ పుం శే. ఆనాదరము, 

అగొరవము; 2. మటుంగుపాటుు లి. నింద, 

తెగడుట. 

లిరస్కారి. సం, విణ. (న్, నీ, నొ) 1. ఆనాదరము 
చేయువాడు; జ. మజుంగువలుచువాడ్చు; రి. నిం 

దించువాండుం 

తిరస్కారిణి, నం, = తిరస్కరిణెం 

తిరస్మృతము, సం, విణ, (అ, ఆ, అ) 1. అశాద 

రింజంబడినది; 2. మజుంగువజువంబడినద్యి ఏ, నిం 
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దింపంబడినది; క, న్య్యూనవజుసయిడినది, తక్కువ ' తిరిగించే కే, స శ్రీ ఎరు చే 1 మరల్ను, 

చేయయిడినదిః ' నివ్టించు “ద్వి పోసి క్రయ జాచి 

లిరస్క్బృతి. నం. ఏ. ఇ. ర్ల న ; యి దృ జితుంకు; WNT వ (మా నమ్ముల వె 

తిరస్కి సయ, చం, సిం త స్తే" జ న వ కంప ర. కా. యు, చెడని, పు; eR వక) 

తిరన్త. చే. వి. రాజ్యాంగభేదము. “ ర wa మిందడజే ము. “క డయ ఏకెగించి చేవ 

ములు దనరు. . సామి స్రెగ్గడ చెలి బ్ కాక! డోయ్యన వెడలించె నోకియా స్పవ నమ్మెనయ్య 

సము తిరన్తుకోట పౌం జనంగాని..,” అం, భా) మివప్యండు వెలువడి ... వారి. ఉ ర్వాత 
ద్వ ౧౮౯. ' తిరిగినచ్చు. చే సం క్రి, ,లిెగిసావచ్చుు ఓ ప్రదక్ని 

లిం. బే. వి. (క. క్ర తిరి) 1. జట “ఊం సీబిగిగుబ్బ | ఇఆముచేయు, వలగొవ. “క కని యె కాలాన 

చన్నులకు నీ చెలీ పెశ్నెణు లున్న కీపెకిన్ సీబటువ్రుం | రటుంబున నమరులు శమది వనములు డే 

బీిజుందులకు నీయెలసప్రాయపుంల్రి కింతిరో.ా రము: దిరిగిజచ్చి కొలువ గసనిచ్చా నకండు 

బసుమంబు కోప్పురమె యీతిరివేణియె పట్టుచీరలే! _నియమగతి నెల్లుటయు న్” ఈఊ హరి ౨ ఆ, 

యో బికునై నవల్క_లము _ లీకవ మిష్టమనోజ, ౧౬౯; 2. చుట్టు, పరివేష్టించు. “మ. జలజాంత 
భోగమే.” ఊఉ. రా. 3, ఆ. ౧౦౬ 2. సుష స్టీకర్షి కం 3రిగిరా సుల యున్న రే, సల 

ఆవ రము. “ద పాలంతులకుక్ ,., చళులు వీచి, చందంబున ౫ మునిం దికిన్ రాం జ 

వరంవర లయ్యు నిమ్న నాభులు తిరులయ్యె వాలు | పీక్షీంచుచున్. భాం. ౧౦ సం, భ్రూ. ర౯ 

కలపుంజము లర నితంబబింబముల్ ,* కవిక. | తరిగొండ. జే. ఏ. మంగళగిరి. (డ్రా 
ర్క ఆ 9౫% భార. శాం. 3, ఆ 3౯౯; 3. | తిరిచినాపలి. చే. వి, పకక. “ఆ, .,కంచి 

మెలి, పురి. “సీ, నలినాతీ ననుం జూచి యలకలు నాగ నోరుంగలు నాలం దిరిచినావలి యనం 
దీర్చెనేం దిరివిప్ప నడవచే కేంటినారి” పీ. శకుం. | స్పారవిశేషము అ ఎ” ఈం ఫె ద్వి ౧౧. 
క, ఆ. ౧౬న ఉం (చాకిచానయాటయందు 

గం ద్ర ముగాం గూర్చుండినబాలురలో నొకని 

వెనుక భాగమున. బెట్టి వాండు తెలిసికొన లేకున్న 

యెడల కొట్టుటకు) మెలి'పెట్టినవస్త్రైదికము. “కీ 
వంతంబుతో. జాకిబానలిర్లకు నంచు - బెబ్బులి Sr aes గ 

తిత్తొల్లు రబ్బురముగ.” చమ 3, ఈ ౧౦౯ అలాల వ వాగు శ స్స్! 
ర. మెలిపెట్టినగుడ్డ చివరిభాగము (చూ. తిరి తిరివ. చే. విణ, wie , వదునై - ష్ 
పెట్టు); ర్ కం త్ర ము దుర్చోధ,; 7, మోభము, (బ్రదుకు నరివాని డెననాభు నాసీంచు తిరి 

కలయక. (చూ. తెకివెట్టు. విణ, వ్యక ము, “సీ, నీడే. మీ శకుం 3, ఆ. ౧౮౦. 
వన్నెలు పింగాణికన్ను లం తిరిభెమశళ్ మిడ్డిడేగ | లిరివగా౭డు. జేవిణ, (తిరివముస్తా కాందు) బిచ్చగాండు 

బారలం మిసైజుట్టులో పృబంధ. ౧3. | “అ తిరిపగాని మిగులదీవించంగా రాదు వెణ్ణి వాని 

తిరిక. చే. ఏ. (తిరిశ-ఇక్స మెలిక (శ. ఈ ద్రాం | మాట వినగరాదు.” వమనం ౨, ప్ర ౫5. 
తిరికట్టు చే. ఆ క్కి. (తిరి4-కట్టు) మెలికలు స తిరుగు, తికివగొట్టు. చే. విణ. ((తిరివముషాగొట్టు) విరక్తుడు 

వంకరయగు, సీ. కరసానం దిగిచినకలివెగందపు| కాక క బిచ్చమెళ్తువాండు. (శ. ర శుచ్చభికమ్కండుం 
బొట్టు తిరికట్టుకొని మోము దిరిగియుండి| డ్రం “కీ అవర క్షఖికుకుం డలరును బికిరాల 

శీ డాం ౨౨౬ వీ బీకాసి బికారి తిల్లేగొట్టు తిరిపగొట్టునా.ఎో 

తిరగట్టు= తిరికట్టు. (జడగట్టు, అల్లుకొనిపోవు) “దీర్ణ ఆం. భా. ద్వి. ౧౪ ఇం 
...డ్షీర్తంబులై.. తిరినట్టిమడమలం గడచి తూలాడు | తిరివజేగి, ద్వ. వి, (త) బిద్చమెత్తు 

. ' జర్వడలతోడ కి వీ. శకరుం. ౨౨, ఆ. 30 ఇట్టే: యోగి, ముష్తివాండు. “ఆ లిరివటోగిం దగి 

- తిరులుగట్టు దివ. స ఆ. ౨౫ “ చేష్టం డన.” వీర ౧, ఈ ౧౨౫ తశరుపాం 

తికితీపు. చే, వి. సెనంగుట. (యా. తిరెతీపులాడు.) 

తికితీపులాడు. (తిరి తీపులు ఆడు) వెనంగులాడు. “ద్వి 

రట్టః డై తిరిగి వత్త్రంబులుగొనుచుం, ఇట్టవచ్చినం 

గల్లపెనపులు 'వెనంచితిట్టుడారను. చానుం దరితీ 



శకి తీరు 

రీరిపతిండి, చే, విణ. (లిరిషము=-లిండి) భికూశనుండు, | తీరు, వై. విణ (సం, శ్ర క, త, తిరు) శుభకరము, 

ఫికుకుడు. “ద్వి, దండి దుర్వేషి మయొవ్వం డేని 

తిరివృతిండియ కాక భ కండు దా నగునె. పండి. 

ఈ పురా, ౧9 ౦. పు. 

తిరిషము. దే. వి భికము. ముస్ట్రీ. “క 

తెన్నియేనియుం, చెరువ్రులధనములు గడించి తెచ్చు 

కొనల నోళరలాతి. యొక్క-దాసన్కె తినివప్తుం 

చాొవనికి వలచి తిరుగుట యగునే-” పరమ, 3 

ఆ. ౨ర ౬, ద్వి, వారిక్చ. పూ. ౫౧౨. వం. విణ, 

భితుకుడు, బిచ్చమెత్తుకొనువాండు. “రీ కడం 

దిరిపంబవై కాంతయు నీవును 'దేశంబులం చెల్ల: 

దిరిగి” కవిక ఫీ ఆ ౧౪౭. 

తిరవగూడ, డే. వి. తిరివముగాగూడ) భియో పాత్తము 

“ద,..చంక నర్తిరివగూడ ధ3ంచి సంచి వెంబ 

డిన్. వెజ, 3, ఆ జర. 

తిరిపమెక్తు. దే. స. క్రి. అ. క్రి. (తిరిపషముఎత్తు) 

బిచ్చ మెత్తు. గీ రొలముకొఆంత గరానుల కలవి 

గాని దొరకనము స్ప కడుబల్లిదుల కజేల, 

తిరివమె క్రయ జేసె 

వేమన 3, [ప వ్ర 

తిరిపరి. దే./విణ: క బిచ్చ మెత్తువాండుం 
“క ఇది ధర్మం బకలీనుల, కిది మావిధి మాతా 
పిక్ళప్ప హీణుల కవాహోయిది కట్టడ తిరిపరులకు, 

ఇిదిరిం దనునెటుయగ కునికి bre మాటల్ ఎ. 

కాకీ ౭, అ 9 (శర పౌ) దశ. ౬, ఆ 

౧౦5. 

తిరి సె=తిరిప.“సీ. చెల్ల రే యాజాడ శివుండు నీసొటియే 
జేశంబు తిరగెడు తిరిసె కా౭డె.”పీర. క,ఆ ౧౧. 

నవ నెలరిక 

స 

.*« స్ట స్ల్రా, 0 ఆ ౧౧౧. 

తిరిపెట్టు. దే, అ. క్రి. (తిరి పెట్టు) మెలిపెట్టిన 

వస్త్రాగ్త మును “పంల జొనీపి తషూ (వ్యా; 

ye తంత్రము పెట్టు, దుర్చోధచేయు [వా 

తిరివెట్టు = సేంపెట్టు. “భాన్యరపిలసిక వృ క్రమము, + 
వనట తిరివెట్టన్.” భార, స్ర్త్రీ ౨ ఆ రణ. 
(శ. ఈ పాం 

తిరియు. దే స (క్కి. బిన్చమెత్తు భిక్నీంచు. “గీ. 
తి౭సి యనియు నన్నంబు 'జచ్చిళిథిలు, లై నవిపు )ల 

యాలి యవహరించు, పురుషుండు ,..” భార, 
ఆను. ఈ, ఆ. ౨౭౨, భార. స్తా, గ, ఆఅ, ౨౧౭, 

తిగీటము,"సం, వి అ, న, 1, కిరీటము; 2. భాద్దుగుళీ. | 

పవిత్రము. (దీనికి సమాసముననే | ప్రయోగము 
లుండును.” ఊఉదొ:జాతిరునామము తిరు 

మంత్రము, లిరునుణి. మొ 

లిరు'డు. వై. విణ, (సం, స్థిర స్టిరండు. (కం ర) 

తిరుక రో, ద్వ,వి, (తిరు +క ట్రై) పవిత్ర, త్ర స్థలము లూడ్నుట 

వపయోగించవీశుపుకట్ట, సమోరేని. వె జ౨, ఆ 

౧౧౫ ప 

తిరుకణామభు. ద్వ. వి. పాయసము, వైజ, ౨ ఆ. 
౧౨౧. 

తిరుకాపు, ద్వ. వి, (తిరుశాకాప్రు చేవాలయము 

కలుపు.” వరమ. 3, ఆ. ౨౮౩. 

తిరుకాళ త్తి, వై.వి. (తిరు+ కాళ త్ల శ్రీకౌళహ్నాస్తి 

యనుపుణ్య స్థలము. బన ఏ, ఆ, ౮౯౦. వం 

తీరుకొలను. దష. వి. (తిరుళ+కొలను పుష్టూరిణి, 
మెట్టు కట్టియుండు కోచేు. “క తిరుళోలను 

నూయి లోటయు?,జెజువు మడువు,,* హంస, 
ర, ఆ, ౨౧౦. (శ. ర పౌ) 

తిరుకొళము = లిరుకొలను. శుక. ఏ, ఆ. 90. 

తినగ. అవ్య. దు (తిరుగుధాశువుయొక్యతు 

మున్నాద్యర్థకము) 1. పుకరరకము, మరల. “క, 

లిరుగన్ శెంచేండ్డకు స్కీనురుచిరవారో త్తృమంబుం 
జూడంగ నాకున్, దొరశెన్ గనులోవ చేసిన్క 

యురుపుణ్యము చేడు వెండియును ఫలియింభెన్.” 

కళా. ౫ ఈక, అం. భా, కృ. ఒకా 9, 

విరుద్ధముగా, “మ. బహుభాషల్  దిరుగంగ 
నాడుటలునుం ద్రామాణికక్వంబులే,” కాలీ, జ 

ఆ. ౮౧; ర. వేజుగ్యామలియంన్. “క విను 

మాత్మ తీర్థసంనే స్కెవనము తెజుం గెటురగసనట్టివానికిం 

దిరుగం,జిన సలయుంనె పెజచోటులకు, ౮ “భార 

శాం స అ. ౧౫౦. 

తిరగయడు. ద్వ, అ. క్రి, (తిరుగన్ వడు) కే. ఎది 

రించు, చశిఘటించు. “గీ, దనుజసీంచానాదములు 

డెందములు సొరంగం దిరుగంబడంజొచ్చె నమర " 

కుంబరబలంబు. ఊఉ, వారి, ౧, ఈ ౧౯. 'వ్కబంధు 

౮౬; 2. తిరుస్కసంచరించు. “క, కథుసంభను 

మున దిరుగంబడియిద రది యేమితెఆయగు 

పండువు మోకొ,ల్చెడుడై వ మెద్ది యయ్యదిపడ 

యంగా వచ్చుం దత్సవర్యానియతిన్ ౨” వారి, పూ. 

౭, ఆ. ౧౨౩; శీ, విపరీతమగు, “క. వీవిధినుఖ 



తిక 

దము దుఃఖవమై వెస దుఃఖదము సుఖదయె తిరుగు 
బడున్ నృసీం. ర, ఆ, ౬౯. కాకీ ఇ అ. 

గళ; ఓ మరలు, వెనుదిరుగు, 
నయ్య దిక్కులు, ప వసిగ్రోపు దలంచి తిరుగం , 

బడె.... బం ౨ స. ౧౦౧, కాకీ ౨ ఆ 

౧౧౩; ర్. మాబజుభఖిన్నదుగు. “గీ, చాని వివి 
యుమ నపుడు రాధానుతుండుః దిరునంబడనిము | 
నంబుతో ధీరవృత్తిం దల్లీ కి ట్లకు నీమాట తథ్య, 
మగునుమైన నొక్క_టి చెప్పెద నవధ3ంపుో 
భార, ఉద్యో. ర్క, ఆ, ౬౧. 

తిరుగయాటు. క వి. (తిరుగంబడుభా.) 1. మరలుట, | తిరుగు, చే. అ. 

నివర్తనము. “సీ. దృఢసంవదల కింకం దిరుగంబా ' 
టనియొ _స్తనంబులము ఖములు నల్లనయ్యె.” కవిరా. ' 

౨ ఆ. ౧౭౩; 2, ఎదిరించుట. (వా. క 

తిరుగంబాజు. చే. అ. | క్కి. (తిరగక 4- పాటు) పాటి 
పోవు “ద్వి. ఆరభసంబున కతిఫీతినొంది, వారిధి 
లోన జీవంబు లన్ని యును చెజలుచు నొజులంచుం | 

దిరుగంబొజుచును,  సెజయుచు నటం దలలె గ 

చూచుచును.” రం. రా. యు. 956౧౫. పు. 

తిరుగంబోంత. బే. వి. (తిరుగంబోయు థా తాలింపు, 

కూరలం మున్న వానికిం 'జేయుసంస్కా-రము. కక్ష 

శ్రొంబొగపుహరవగతిర్పు గంబోకల  మెంతిజీర | 

కంబులవలవుం, దుంబొళ్ళ తావిసిగరుల, గంబూర 

జగంబు వొగడంగా నటు సడినెన్* రా, వి, 

౨ ఈ ౧౦౧, ఆం, భా ద్వి, అ౫ 

తిరుగంబోయు: దే. అ. క్రి. (తిరగక పోయు 
1. తాలించు, (శ. ర; 2, సంచి ముదలగువాని 

లోనిథాన్యాదికము మట్ొకదానిలో పోయు. 

(వా * ((క. రృ 

లిరుగడ, ద్వ. ఏ. (తిరుగు+గడు మజ పెట్టిననొట్టము. 

తిరుగలి. చే. వి చె. (తిరగుష్తాకలుసాఖ)ు పిండి 

“మొదలగునవి విసరుశిలాయంకృము, ఫఘరట్టము. 
వి. (తిరుగు+కలి భాతి భ్రమ “క్క అని 
గద్దదకంఠంబున, వినిపించిన గుంళి ఆను వికవిక 

నగుచుంగనుతిరుగలికా కాసతి మన పెట్టినచోట 

లేక మతి ముం దరెన్” భోం ౫ ఆ. ౫౯ 

(కనుతిరుగలి = దృష్టి తి.) 
తిరుగవేయం. దే. సం (తిరుగన్ + వేయు) 

తిప్వుః వ్యక్య స్ప a “క అని నిశ్చయించి 

i _స్తంబున జలములు వ్రానీ కల్లి పొమ్మని స్రోమీం 
Ill [6 
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NE ప ము. ణా మై, క 

త్ 
% “ 

చీన మాయనగోవు వదుద గు గడ్డం ఏరు వేస్ 
కాలముకనెక్.” వరావా. ౧౦. ఆ. ళం. 

న మ 
కే సంచరించు తిరు, “చ. ..ఇఏ ధర్మ నందను 
మఖాశ్వము షక ట్ క యాన ముం, పెనిమిష 

రాట్సుకుంయు 2రుగాడెదుసేనలతోడ నంచు 
9+ 

మున్, వినడు ౨, వై. ౮, అ. ౧౨౫ య 

or] 

ze 

౧, ఆ. ౧౩; ఈ చమయుపికున, “*తా,.,.మూ $ 9 బె క్స్ 

కానురకూకరంబు దఏిరుగాచె వడిన్ శరఘహాత వేడ 

నన్,” నార. ౭, ఆ. ౪౬, 

శ్రీః (క తిరుగు, క. తికుహ్సు న 

సంచరించు, విభ్ళమించు. “ఆ, .. అుతంతము 

నను వాంసలెల్లంబిండుగట్త్రి తిరుగుచుండె జాతో 

ద్ధూత, శారదాధ్ర) కకలచ యము: బోలె.” భార 
ఆర. ౨ ఆ. ౧ఏ,విక, ౧) అ. రాకు 2 వవ 

_రించ్వుమెల.గు. “చ. ధనముల పాలం గల్లి సత 
కంబును నిం ద్రియవాంఛ గల్బుచున్, మనమున 

చెన్నండున్ సుక్ళళమార్థ ముసొంకకుః భోక 

లోభ మోోవానివాతబుద్దులె తిరుగునట్టిజనుల్ పర 
లోకపౌఖ్యముల్ , గనుటకు చేరరు,” భార 
ఆర. ఈ, ఆ, ౧౭౬) కువేల, ౧, ఆ, ఏలా వి 

వెనుదీయు. “క. సుతులు సమరమునం దిరుగక, 

మృతులై. సద్దతికం జనిన మేలిమి యిస్మ న తిం 

దల వరము త క్యచ,రిక మని యజ్ననికి వగనం 

చీ తియ కలుగున్.” భార. అశ్ర- ౧, ఆ. ౨3, 

el భె తృ. ౧౧౯; కీ, (చుట్టుఆవరించు. “క, 

చుట్రంబులుం "'జెలులవం దన్యచుట్టుం దిరిి యుండ 

ముకు సొం"పెసలారన్ చైవ. ౨ ఊ రార 

వైషు. ౨ ఈ 9ర; ర్. ఎదురొ-ను తిరుగ 

బడు. “క. పోరానివట్టం బొడుచుట్క వై రిబలము 

దిరుగ జయము స్వర్ల'మొ యగు నానానూన 

యంత రృకత్రాషకారాదులపట్లుం బజన కవియించం 

స్టే 5 ఆము. రి, అ. ౨౫౪; 6, మరలమరల 

కీ ప్రతియుగంబునకు నేపట్టణంబున 
కును క డిరుగుచుండు.” కాశీ, 3, 

ఆ ౧౦౩; 7. మరలివచ్చు. “చ వారివాయూం 

జాగ్రవోజ్జ్వలితుంతై. యని బాజుదిశాధి 

ర దిరుగుండు పోకు పోకుం డని లిట్టి 

యద ల్సి...” ' హారి, ౧, ఈ చర, ఆము. జ. 

౨౨? ర. (మట్ొకదిక్యు.నకు తూయి వివ ర్గన 
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"మిందు. 

కలకం (గ్రిందం గ్రమ్హియుండెడు లేంట్లన్) సీడలు 
తిరిగియుర దిరుగన్కిజాడం దరు ల్యాలిఇె నవ్వ 

నంశపువేళన్ ఆము. ౫ ఆ. ౧౩ ౭; 9. చుట్టు 

దిరుగు, గుండ్రముగా భ్రమించు. “ద, ఉఊరుజవ | తిరుగుడుత్రాడు. చే. వి. (తిరుగుడుషాతా, 

శాలియత్తురగ ము ల్బుకచ క్ర, క నయావలంబియె, తిరు 

గురయంమివేత ue తెవ్వక కుమరిసార చాడు 

నకొ,బరలగి, ప్రభః ౨ ఆ ఏళ హరం 

౬) ఆ. ౮౯; 10. ఏర్పడు, 
యుక్కుకంచాలతో మాజుమలయుబాహువుట 

య ' చమ. ఏ, ఆ. రరాన సు (క్రీం 

“క ఊండుకొనబడువముధూళిక్కయోడి | 

స కండె దిరిగి తీరుగుడున్ క్కు, 

తరు 

ముగా చద్వాదశాదిత్యుల నొక్క. తెదవునం బో 

కుండం దిరుగుదుకొొలి పె.” బన, ౨, అ. ళోరాసీవం. 

తీరుగుడుదీల. చే. వి. (తిరుగుడుాచీల) తిరుగుడు 
నొక్కులు గల వీల, (శ. ర) 

డుువకులం 

బట్రెడిసాధనవిశేవము,. “ద్వి. లిచసడుత్రాళ్లవ 

దెజింగోప్పం; గట్టి, యురులాొడ్డి జిగురుల సట 

గాలముల,”” ది. నల 3, అ ౧౯. పం, 

జే, వి (తిరుగుడు +నొక్కు_) మేకు 
మున్నగువానిని కోసీ కయారుచేసీన తిరుగుడు 

మర, (శ. రృ 

va లక్షయోజనమ్హులు చానిం, దిరిగి me 
యెంతయు, విరివిం గనువట్టు లోకవి శ్రుతమహి 

మన్ఎివ. పు. 3, అ. ఈ; 24 పృదక్షీణముచేయు. 

“క ఒకమాట జలకమార్చిను నొకమా టొకపువ్వు 

మాొళి నునిచిన నొకమ్క్మా టకుటిలమతి గుడిం దిరిగిన, 

సక 'లేస్పిఠకముల నకండు సంపాొదించున్.” భీము. 

3, అ. ౧౬౯; 8. తప్పు, ఉల్పంఘించు. “ఆ, 
మాటం దిరుగలేరు మానధనులులి భాగ. రా 

స్క౦. ౫౯౯. వి. పర్యటనము, తిరుగుట. (ర 
త్రీమట త్రివ్బ్నట తిరుగుడు తిరుగు నాం బర్యట 

నాఖ్యయె పరలపచుండు” ఆం. భా. ద్వి, ౧౭౪, 

తిరుగంచోతు. ద్య. విణ. (తిరుగు4పోతు) 1. తిరుగు 

నట్టి స్వభావము కలవాండు. (శ. ర్య 2, వ్యభి 

చారిణి. “పీ. తిరగుంబోతుల. శేల జేవఫూజం ” 

వరిభ)మించు. శ రస )ః 2 కలంతనొందు, గ్ా 

వడు. “సీ, ఒరుచేతం జిక్కుక తిరుగుడుపడక 
యూర్తులు లేక తగునది గలిాచేని. గీ ఈడు 
జో డని పోల్పంగ నెసంగ మాద్క మం త్రి శేఖరు 
తిమ నామాక్యవరుఃడు.” చిశ్రభాం వ ౧, ఈ 

౬౨; 3. చుట్టుతిరుగు, “వ, ,యందరాచలంబు 

దిర్జిరన్ దిరుగుడుపడి యమృవోర్థ వంబుజలంబు 

లన్నియు దిగంతంబులం జేదరి,..” వీరు 3, ఆ, 
కిది ౧. 

తిరుగుడుపాటు. ద్వ. వి, (తిరుగుడుపడు ధాఎకలంత, 

వమేభము, మోభవడుట “చ. హరిం గని జేవదూక 
చరణానతుండై యను'ేంద్ర జీన నిర రనగరంబుమైం 
బెలుచరాకయు నాకము 'బెగ్గలంబునన్ , దిరుగుడు 

పాటు జెప్పిన,” నిర్వ, 3, అ. ౨. 

తిరుగుడుపెట్టు, డే. స. శ్రీ (తివగుడుళా పెట్టు 
బాధించు, ఓడించు. “ద్వి. గురుచక్రములం దిరు 

లిరుగుదు. చే AN 1. పర్యటనము, నంచారము. తం గుడు పెట్టుసిజుదు.” ద్వి. జరను. 5,౪ ఒకు లీలల: చరం 

భాం ద్వి. ౧౭6౪; 2. వ్యత్యాసము మాజుపాటు. | తిరుసడుబిల్ల. చే. వి (తిరుగుడుబిల్ల) స్త్రీలో 
(వ్యవఆందులో ఒకతిరుగు డున్నది. (శరం, తి భూషణము. (శ ర) 

మరం (శం ర; డే ఒకరకమగువనిముట్టు. (ట్రై | వ్రిడుబిళ్లల లీ వ్వభ, బే. వి బ. బాలకీడా 
వాల్వో ర చక ము, “గీ, సరకుచీయదు తిరుగుళం |. విశీవము cog ™ క్ &, వ ము, వాంస, ఏ, ఈ ౧౪౬. 

జామసీజుందు” హా. న, 6, అ. కక. (శర.పాఎ;  తిపగుడుజొయి, బే, వి. (తిరుగుడు+తాయి. గిజ్ఞు 
6 చ్రవర్తనము, నడవడి. (వ్యవ) వాడు చెడు! నని తిరుగుచు బోయి తగులుతాయి, “గీ. ప్రతి 

తిరుగుళ్స కలవడినాండు. బలము వ్రే యుతిరుగుడుణాళ్ల కతనంగుమ్హు లానిన 
లిరుగుడుకొను టే, అ, క్రి. (తిరునడు+కొను)|  బంగారుగోడ లురలిపడిన, ,**” కువల. క,ఆ.౧౮ 

ఛ్రమించు, తిరుగు. (క లిరుగుడుకొలుపు) | తిరునడువడు = తిరుగుడుపడు. ద్వ, ఆ, క్రి. 1, 
తిరుగుడుకొలుపు, బే, స కి, (తిదగుడుకొను ఛా  కల;కనొందువోభవడుం “గీ, మందరాచలచటుల 
కా సీదగంచేయు. “ది, తిర! విమర్ధనమును  భూర్భమానమై గాఢసంతోభ 

దాశ. ౬కి. 



తకు 

మెసలం దలకు జలనిధి నాం ద్రిగర్హతీతీశు, 
బలము తిరుగుడువడియె 

భార విరా. 3, ఆ. ౧౭౮ భె, రా. అయో. 

౨.౨౧; 2. చుట్టుతిరుగు. “వ,.,ఆవరర్త రచ కం 

బులయందు గ్రవాతారకానతత్రంబులు గ 

గుదువడియి, వార. ౬, అ. wa ఏ, "వె 

వీయుం “గ్, .. భూపాలకోటి మొగ్గరము క 
గలయగం దిరుగుడువడ నోరగిలరోం బెల్లగిల్లం 

దల్లడపడ రణ క్రీడ సల్పెల భారం భీమ. ౧, అ, 
౨అ౬రా కీ, స్ట లితమగుజాణు. “క అరయ 

సంస్పర్శమునన్క,  _ తిరుగుడువడుశుక్స  మనుట 

"తెజుంగే సంకుల్పరతిం గలజే చోంశెడంజకంప 

కుండంగ వలయు సంకల్పంబుల్ .* భారం శాం. 

ర, ఆ, 3 ౦0౬. 

తిరుగుదల, టే. వి, నివ_రనము మరలుట, వ్యవ, 
వ్యాధి తిరగుదలళోనికి వచ్చినది. 

లిరుగువడు. ద్య. అ. ,కి,. (తిరుగు?+పడు కలంక 

సనొందుమోభవడు. సీ. అహిరాొజదామకం బడ 

రించి మధియింప బుర్ర నుశ్రానలన్ఫూ ర్తి 

దొలుతం గాలకూటము దానిగతి కోర్వంగా లేక 

'జేవదానవు లార్డిం దిరుగుపడంగ.” విష్ణు, నా, 
ర్క, ఆ, ౬, 

తిరుగుమొగము ద్వ. విణ. (తిరుగుషామొగము) 1. 

గమనోన్లు'ఖము(వ్యవ.) వ్యాధి కొంచెము తిరుగు 
మొగముగా నున్నది. (శర వా; 2 విము 
ఖము, “వెనుదిరిగినది. “గీ. ఉచికనేపథ్య లయ 

రగసతులు,  నిఘ్ననిజమొళిమణిఘృణి 
ఏిభ్ను లబ్లీ, నఖికనంశేశతములకు రే లరిగి యరిగి; 

తిరుగుమొగ "మైనచిక్కు_ల తెరువు లివిర” 
పాండు, ౨,"అా ౧౭౪. 

తిపగువాలు. జే, స క్రి. (తిరుగుగాపాజు) పరి 
వేష్టించు, చుట్టుకొను “గి దివిజకామిను లీరీతిం 
దిరుగుచాణి. ol స్వా, 5, ఆ. ౧౦౭, కాళ. ర, 

ఆ. ౨౦౩. (వాద్యవిశేషము (క, రృ 

తిరుచిన్నముం ద్వ. వ. (తీరుశచిన్నము) ఊంచెడు 
తీరుచూర్భము. మి, వి, (తిరు+చూర్డము) వనుపు 

దియ్యమ చేర్చి చై వ్లవులు నొనట నుంచుకిొచెడి 

వప నడుపీధి గలనిల్యు సనామంబుపట్రైలు 
ఇస బనుతిరు చూర్ణ శేఖ” వైజు ౨ ఈ గే 
వరన, 3, అః ౧౬5, ' 

నంకులము గాలీ 

1365 

ననా మ వా లొనాకు 

తిరు 

3 శ 

తిరుచే, Fe వి, (జీవుని నూళేలించు వల్టక్రి చావా 
నము. “సీ, వారికి భూమికి సీళ కబ్టికన న్యకు నూత 

నద కా లర్బణముల్కు వెసి శ గార 

ముల్ చేసీ హాటకరక్నడిధితు లొప్పినతిరుచ 

యందు, వేంచేపు చేయించి,” 

మళ 

వేం. మా, ౨, 

ఆ: ౧౧౫౨, 

తిరుదండె. వె. వి. ((తిరుశవండెె చేశ్రనినన్నిథి 
యందు దీవ ముంచుకజ వ మిద. “ సీ. ఘనపద ఆ మూ 
రాగమకరతోరణములు నాం దిరుదండెదిపముల్ 

"లేజరిల. లచ వ బంధం. 86. 

తిరునామము, మీ. మి (తిరుకానామము) వైష్ణవులు 

నుదటియంటు నిడుపుగాం బెట్టుకొనుబొట్టుం “డీ 

నల్లనిమేను నిల్వుతిరునామము పచ్చనిబొట్టు 

నాఖివైం జెల్లనికమ్మియుం గ లుగుబేవుండు . , *” 

వైజ ౧ ఈ ౬౯. 

తిరునాము = తిరునావమము, “గీ, వసిండీదుప్పటి 

రింగులంవాజిం నట్టిమృగమదంబినం దిరునాము 

దగ నొనర్చి;దివ్యగంధ మలంది యఖినవ్యపు 

మాలికలు చదాల్పెమదనగోసాూలుః డపుడు.” 

ఫ్రీ శ్రీరాథా ౫ ఈ ౨౫౯. 

తిరువోళ్లు. ద్వ. వి.బ. (తిరు? నాద్ల. త తిరునాళ్) 

చేవోత్సపదినము, దేవోత్సవముః ట్ దవా 

తిరునాళ్ల కరుజెంచి ఫలముం గాంచి, కటక 

కల్యాణ ఢిల్లీనికటజనంబు.” రొ వి. ౧, ఆ. ఏ౬, 

సార, పీకి ఏ౯. 

తిరునీజు. ద్వ ఏ. (తిరుశానీజు)ు. శైవులు నొసట 

నుంచుకొ ఇడుగోమయభస్తము, విభూతిం (శర) 

తిరుపందేరము. ద్వ, వి. (తిపశషంచేరము) దేవుని 

నగ లుంచుకొట్టుః “క  ఆరంగవిభఘునితిపపం, 

జేరంబులు కేవముట్టు తిన్నియ లలరుం, బేరులు 

దీరపుంజేంబుల్ , త్రో రము లగుగందవడియలుం 

గని వారల్ ఎ వివ, గ్య ఈ రా 

లిరువళ్లెకురుచే. ద్వ ఏం మల్లసాధసవిశేవము, EY 

జజుపుగ6 దిరువభ్రైకురుచ లెక్తలం భోంచముల 

లాడుడింకులు బొరల "మెడల. గీ. బలిమి గని 

వట్టి. ++ పబంధం రావి. 

తిరుపణ్యారము. వై. వి. (శిరుశపణ్యారము) చేవ 

తాదులకు మై వేద్యముచేయు పిండివంట. “క, 

కూరలు నన్న ముం దిరుష్మణ్య్యారమం? బచ్చట్లు, + +” 

. వజ ఎజి అ. ౧30, a 



తిరు 1866 

తిరువతి, మి. వి, 1. విష్ణుత్నే త్ర మ. “ఆ, వినుము కల్లి 

నూటయొనిమిదితిరువతు,లందు నెన్న "వేంకటా 

చలంబు రంగభామమును గరంబు సన్ను లి 

గాంచు. ,,” వరము రీ, ఆ, ౮౮౪, ఆము, ర, ఆ | తిరుపుటెద్దు. చే. ఏ. (తిరుపు+ఎద్దు) గానుగయెద్దు 

కి%; 2, "వేంక టేశ్వరస్వామియుండు పుణ్య 

మేత్రము, తిరుమల. (వా, 

తిరువనిపిళ్ల. ద్వ. వి. (తిరుశావనిషాపిళ్లు చేవాలయ 

తిరు 

నుక్కిరి యిరుమొగముల నట్టున,తిరుపుగొణిడు 

శ్రృచుముతో నతిత్వరికగతిన్* కాళ, క్క ఆ, 

౧౮౮. 

థి 

“ఊం ఈనలినావీ. దాం దిరుపుటెద్దుం బ్రతో 
దము మోసి రొవ్వుచున్, గానుంగవక్షైపెం 

దిరుగు, , ౪” (క్రీడా ౧౦9. 

మందలిసేవకుండు, “వ, , తిరుపనిపిళ్లలు పొందళి | తిరుపుట్టము. ద్వ. వి. (తిరళూపుట్టము) ఫూజ్యుల 

వాల నమర్చి 'తెచ్చినబంగారుతీల లివ్చపఫూరాజ 
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నాలి, సృబంథ. ౧౧౫౨ 

6 ఇబ చే వ చ్ర్రముః న క తి: పుట్టము లుతికి వేగం చెచ్చెద 

దిసమున్ = విజ ౨ అ, ౧౧౫. 

తిరుపాట, ద్వ ఏ. (తిరు4 పాట) చేవతాస్తుతిగీకము, | తిరుపులుగట్టు=తిరుపుగట్టు, 1, (తిరగ భ్రకుణము 
దీం పరంగుమువాభ _కచరికలు నాదుభరికమై 

చనం దిరుపాటలు నేస్తిపాడుచు నొక్కొక్కొ- 

భ కునిచరిత్క వేడుకం బోగడు, ౪” బస క, ఆ, 
లాగిల వం, 

తిరుపు, బే, వి, (తికుగుథా) 1, తిరుగుట భ)ముణము: 
(చూ తిరుపుగట్టు; 2. జక్కిణి యనునాట్య 
విశేషమునం గలయొకయంశము. “గీ: వూయలు 

కపృము సిరములయొఅపు తిరుప్పులాగుయె సరి 

"బెళుకు వల్లటీయంు:6  గులుక,జక్కిణి నటించినను 

మెచ్చి శంభుః డిచ్చె, మానితవిమాన మొక్క-టి 

జానరేంద్ర.” నమారు 9, ఆ ౨౧౪౭; 8 లాగు 
కొను. “క దొనంగోల గొనుటవేగంబున నరి 

గొల్పుటయుం దిరుపుర చొరిం చొరి విడుపుం, 

జనుటయు దనుజులం నొనుటయు, ననిమిములకు 
నైనం గాంచు టరుదయ్యె ననిన. కు. సం. 

౧6; ఈ. ౧౫౮. 

తిరుబాన. ద్వ. వి, (తిరుగాబాసు 'బేవునివైం. బెట్టు 

చేయ “గీ,.. మిట్టి మిశువీధిం దిరుపులుగట్టి కట్టి, 

రణహారులు రాగ నొకమవానినద మెస్” 

కరు, ర, ఈ రారా 2. వ్యావీంచు. “ద మరు 

విరతూపు రూపువన మాపు నొయారపుంజూపు 

సూరేలం, దిరుపులుగట్టో వేం. వంచ. రీ, ఆ, 

౧౦౪ ౭. 

తిరువ్వల్లాణి: ద్వ వి, (తెదశాపుల్లాణి. త తిరుబ్వల్) 

దర్భ్శశయనము, దర్భలతో చేర్చ ఆచినపాన్ను. 
“ము,,.జలధిం గాల్నడసేనెదం గపుల కస్త సోః 

(ఈ తౌవబు దిక్కులం బేళక్కలో నంచు 

బల్కు.చు _ నతిక్ర ధానురోధోద్ధతిం, బొలిఇెం 
గారు క పాణి య*త్తరిం దిరుచ్వుల్లాణి నుల్లాసియెలో 
= = 6 ౧ 

చం, రా, లా ఆ, ౨౭, 

ల్ 
కఫ్ న్ా 

కొనునొట్టు, హ్మ్ పట్టిన వృ తంబు చెల్లకుండినం 

దిరుబాసగా వర్థిల్లుచుండె, +” వారే,౧,ఆ.౧% 

లిరుపుగట్టు. దే. అ. క్రి. (తిరుపు4కట్టు) 1. (నాట్య | తిరమంజనము, ద్వ. వి. (తిరుశేమంజనము) ఆభీ 

మున) గిరగిర తిరుగు, చ క్రభ్బోమణముచేయు. రన్స్ 

"మెజు(గనమెరిదీగ వలగొనం దుజుము బొదలం, 

బజన యొక్క. తె చిజువిజ తిరుపుగట్రై” చంద్ర. 
౨, ఈ రోగ; 2 తిరుగు భ్రమణము చేయు. 

“సీ వననుబేభముం గట్ట: జనెడుమావతులు నాం 

దిరిగినవెంట'నే తిరుపుగట్టి” నిరం, ఈ, అ, ౬౯; 
8. వ్యాపించు. “సీ, కవిసి దిజాకురాళి గవినెన 
లకుం చార్చె దివి దన్ని పెందూళి తిరుపుగట్ట 

సాంబో, ౫, ఆ. ౨౦9. 

లిరుపుగొను. బే, అ. (క్రి. (తిదపుశకొను నాట్య 
నుందు గిరిషిరం దిరుగు. “క ఇరువురు చేసిన 

జాము, నిరుబరులును చాంశీ లిక నిరుబెనలక్టు 

"షేకమ్యు స్నానము, “వవరావాస్వామిముందట 

మంటపంబున నుంచి పంచామృశస్నా'నాది తిప్ 

మంజనంబును, , ఆదరించి...” వేం. మొ 

ఆ, ౧౧౮, శుక, 3, ఆ, ౧౯౬. 

తిరుమం త్రము. మి. వి. (తిరగామంత్తము) నారో 
యణమం కము, అహ్ఞైమ్రి. “క కరుజాపరుండై 

దయముం, తిరుమర్మకృము మున్ను గాయ, నిజ 

కావ్యములా, కరణి బరాంకుళ వకొనీ,శ షరుం డుప 

'జీళించి,, ,” వరమ, గ, ఈ దిదికొం 

తీరుమజ్జనము. మి. వి, (తిపగానుజ్జనము చేవతో 
విగ్రృవాములకుం జేయునఫిషేకముం “ఛం. శో 

భన నుగుమేనినానిం దనుం బ్యశ్యవాముం లిరు 



తిరు 

మజ్జనంపు నేవ నలరం చేయువాని జరపంద్యత ; 

నొప్పెడు నొక్కనిపునన్.”” పరమ. 3, అ. 
౧౯౬౮ 

తిరుమణి. ద్వ. వి (తిరుగామన్ను-క. ర) వివ్లవులు, 

1307 తకు 

జయుడరుముడ్,కపి మృష్టాన్న ముల నారిగెంపు 

రిడక యా, యనఘజియించుడు ముద్నగంవన 

వనికయుం చాకు ఇట్టి లాక్చర్యం బో.” చరమ. 

5, ఆఅ. ౧౪ఏ. 

నొసట నుం చుకొనుధవళమృ త్రిక క. నడుముక్కు.  తిరుము కము ద్వా, మ (తిరుగాముత్తము చేదా 
మోవం దీర్చినుకడు6 దోరపుందిరుమణియుశు గావి | 

వలువ జొ,ప్పడం గంఠంబునం దిరుమణి,వడములు | 

ధరియించి దై స్టవపువేషముతో న్.” పరమ. 3, 

వ | 
పి, ౨౦౪, తజ 3, ఆ, ౧౮౭ తి 

/ 

తిరుమణివడము, మి. వి, (తిరుమణిషావడము, ఈ తిరు' 
మణివడం) తామరవూసలదండ, లస్ట్ కంఠభాగం | 

బులం గమనీయగతిం  బొల్పుతిరుముణివడముల ! 

గరిమతోడ” వరమ. 9, అ. ౧3, 9, అ, ౨౦౪. 
| 1 

| తిరుమున్ను. ద్వ. ఏ. (తిరుశామన్ను) వైన్షవులు నొసట | 

నుంచుకొఢిధవళ మృత్తిక, “గీ. షృ్రైతిరునున్ను | సజ 
"బెదరు శెంబట్టు చూపు.” ఆము, ౬, ఆ. ౬. 

తిరుమల. ద్య, వి. (తిరుషామల వేంకటాచలము. 

“క తిరుమల జేవరను దిరిగి తిరిగి పొగడుచున్.” 

పరమ. వి ఆ. ౨౦౭, వేమన 3, జ్ర అలం 

తిరుమాల, మి వి. (తిరు4మాల) వనమాల ఆకులు | 
పువ్వుల "జేర్చి కట్టినమాల. “చ, ,వారి దాల్చు 

వత్షమందలితిదుమాల , 4.” చబంధం ౫౮౧. 

తిరుమాళిగ, ద్వ. వి. (తిరు + మాళిగ.క, తిరుమాళి హై.) 
(వైన్లవభాషయందు) గృహము, పూజ్యాలుండు | 

లయము. “ది. మొక్కుచు న్నత్తికుముక్తంబు 

'వెడల్కిచక్క_ జెర్వునం చొడభారియై. నడవ” 
బస ర్క చి e౬0౧. 

రులు, చే, వి, (కు. సం. వ్యాఖ్య దీనికి తిరులుమరులు 
ఆని సముదాయముగశచే పృయోగము గన్నడు 

చున్నది 3 be మ ౯ Ms 

సాధించ నున్న పుణ్య స్త్ర లెవ్వరు గలరు చూపు 

చూతా్య్కు కురకరజాతిం దిళరులు మరులు గొలిపెద 

వారిన్.” కు. న ళ్, ఆ, ళం ౬ అ, ౧౭. 

జనము వ లెిరుమంజనము, చెజ చీ, వాక ౧ 

| లిరువడి. ద్య ఏ. (తిరుశాఅడ్సి 1. దాసుడు. “క 

ఇరవుకొను తెజివు దోచిన వెరవ్రన జేవరకు నిన్న 

వించితి ననినన్,దిరువడి నుడి వారువిడి మది౮, 

బరువడి రఘువీరుం డనియె భానుజుతోడన్ 
నమారు 3, ఆ ౧౫౯ ర పుణ్యస్థలము. క, 

ఆట్టితిదవళ్ళ లో జనరు లెట్టివారు, పుండరీ కాత్తు 

సేవించి పుణ్యమైన, యుభయలోకనుఖోన్న తి 

నొందలలరుల” శీ రం. మా. వు ఆ. 3% 

చలం, చొకకొంక గన్న పుణ్యుండువీండు. "వరావా. 

(x) 0, వ్ ౧౬, శ 
3 
గ 

రీరుమాళిగ=లిరుమాళీగ. సీ, తిరుమాళిెకును రాం 

దీరదొ యిశ్నాళ్లవలెం గాదు మించే వెైశ్వర్య 

మొర కృష్ణ బి అం ర్, 

దీప్సస్తంభము, “*వ...దోసరిగుంపు వారిపాల 
నో పొలభితమ ఇిత్సీంచి భతీంద దీరవోణి నిలిపి 

నతో రంపుందిరు వడికోలలరంధ )గోళంబుల నుత్కీ. 

లంబులై  మండుధగధగనిజగ జ్యోతి దీవజాలం 

బులఎ,*4” ఆము ర్క, ఈ కిని 

తిరుమాళివాజులిరునూళిగ, “క, తిరుకర్తా నేవంజేనెదం | తిరువరంగము, ద్వ, వి, (తిరుశిఅరంగము) శ్రీ రంగము, 
దిరుమాళివా నలికి ఫూసి తీర్చిద మ్రుగ్ణుల్.” 

చెజ. ౨ అ ౧౧౫ 

తీకుమాళ్ళ = తిరుమాళిగ. “సీ. చే మేల్కనక మున్న 
తా మేలకొని చేవాశుద్ధియై తిరుమాక్స శుద్ధి 
చేయు.” వైజ, ౨ ఆ ౧౨౬ 

తీరుముడి. ద్వ. వి ((తిరుశాముడ్సి 1. జడలుగట్టిన 

జుట్టు “ద్వ. ధరళాజ్య మొల్లక లిరుముడి దాల్చి? 

వరము నమ్మినతిరు పొలునిబంట జసు ఈ, ఆ. 

౧౦౧౧) బం; 2, వైష్టువజనము “క అనుదినము 

పుణ్య జే త విశేషము. “ఆ కాను మాధుకరము 

మానక యొప్పట్క్సియట్ల థైవ్లవాలయముల కరిగి 

రంగవనతి6 దిరువరంగంజికే వెలయనుచు ఖిత్ 

"మెర్తుకొని భుజించు వైజు ౨ ఆ ౧౩౨) బి 

ఇశాలిధాన్యపిశేమము (శం ర) 

తిరువాముడి ద్వ. వి, ద్రవిడవేదము. (దీనియందు 
విష్ణుస్తోత్ర్యము లుండును. “క, తిరువాముడి పకి 
యించుచు బారిభక్తులం గన్న భ_క్టి నడియండ 

ననుభున్. ,. విప్క, ౨, ఆ రెద్దా.. 
ణో 



తిరు 1869 తిల 

లతిపచాయినముడిజ తిరు వాముడి, “గ్, ,దండువక్ప)ణా తిర్భగ్యానము. సం వి ఆ. పుం. కే, ఎండ్ర, కాయ, 

మంబు లిడి తిరువాయిముడి ప్ప, బంధసూ కూల 

ఏనుతు లర్పణ మొనర్చి.” వైజ, ఈ, ఆ. ౧౨౯. 

తిరు చారాధనము. మీ. వి.(తిరుష ఆరాధనము' (వై స్టవ 

పరిభాషయందు) చేవతార్చనము. (శ. ర) 

తిరువిళక, ద్వ. వి. (తిరు4విళక్స దీవము “గీ, దీవము 
తిరవిళకజోతి దివ్వె యనంగ వెలయు, , .*"బేంక, 
చేవ. ౨౫ 

తిరువీధి. మీ. పి” (తిరుశాపీథి జేవుం డూ ేంగపీధి. 

“ఊఉ, వేంకటశెలభర్హ తిరువీథుల రా నిలిబెన్, ,.” 

చ్ బంధ. €ే౬, 

తిరుపీసము. ద్వ. వి. (తిరుగావీసము) పలుచనితీరా 
న్నము. “చ. వినుము రమావిభుండు తిరువీసము 
నిన్నటిచేయి యారగించినతఆి , , విపు. x, 

అఆ, ౧.9. 

తిరువు. చే. ఈ క్రి. స, (క్కి. తిరుగు (శ ర్ఫ 

తిరువుగట్టు = తిరపుగట్లు. (భమణముచే యు) we 

భావిమంధమహీధరభమణరీ తిం "జెలుపుపొలుపున 

సిరస్రం ది వవుగ క్రా;నబ్ది చేకాంకలీలావివారలోలు?, 
డై నవిటకకవట పాఠీనవిభుండు” దకా, ౧, ఈ 
ఒలికి సేం 

తిరోగరుండు, సం, విణ, (అ. అ. ఆ) 1. మజుంగ 

వడినవాండు; 2. అడ్డుగా 'వెళ్లినవాండు. 

తిరోథానము, సం, వి అ. న 1. మబటుంగుపాటు, 

అంతర్థానము; 2. ముసుంగు, గవునెన. 

తిరోభావము. నం, వి, అ. పుం. మజుంగవడుట. 

తిరోహితుండు, సం. వి. చ్, పుం. 1. మృగము; 2. 

పకీ. సం విణ. (ఆ. అ. అ)  మజుంగువడిన 

వాండుం సో 

తిర్యక్కు. సం, విణ, (చ్, తిరళ్బ్, చ) L ఆ 

ముగాంబోవునది, (జంతువు);9. వక్రము; 3. ౪ 
ముగా నున్నది, 

లీర్వగము. సం. వి. అ, పుం, కన్ను గవయందు చేయం 

చుంబనము. “సీ, చెవ్రల నిమి క్తంబు చెక్కుల 

స్ఫుటికంబు నధరోష్థమున భ్య్రాంత మడరం గన్ను6 
గనం దిర్భగంబును గత దేశంబుల ద్రథికంబు చను 

దోయి నధరకంబు.'” వాంస. స ఈ ౧౮. 

తిర్యస్టము. సం, ని, ఈ పుం. 1. మృగము; 2, పతీ. 

విణ. (ఆఆ అ) అడ్డముగా నడచునది 

విష్ విటో 

పీత్య 2 మృగము; ర వకీ; ఉ అడ్డముగా 

పోవుట. విణ. (అ. ఆ, అ.) అడ్డముగా నడచునది. 

తిర్పి కజుతిరువిళశక, (త. తిరువిళక్కు._) 1. జేవశాసన 
ముఖమున పెట్టుదీవము; 2. దీపము, (ట్రై) 

తిలికి. చే. ఏ. మత్స ్ యవిశేవయు (శ రు 

తిజ్రీ. చే. ఏ. 1. బుట్టవలె తాటియీనలతో నల్లిన 
మక్స వి గ్ళనాణసాధనవిశేషము. “గీ కొడకు తి 

జ్ఞిడకొడమ చ్ర్బ్బుడుపటంబు, చావ యెత్తెల 

గరాడయం..6 జల్లు డూందులుంట గాలంబు 'తెరదీము 

లుంనురుగాల.ము. ..” వాంస. ర, ఆ ౧ల౮రీ; 8 

అవిర క్షభికుకుందు. “సీ. అవిర క్షభికుకుం డలరును 
చికిరాలమారి చికాసి బికారి లిజై గొట్టు తికి 

తిరివగొట్టు నా...” అం, భా, ద్వి, ౧౭౬. 

లిజీగొట్టు. దే. వి (తిజ్జి+నొట్టు--స్వార్థమున) 
అవిరక్తఖికుకుండు. అం. భా, ద్వి, ౧౭౬. 

తిలక. సం, వి, ఆ, స్త్రీ, 1. హారవిశేనము; 9. వృత్త 
విశేషము: 

తిలకము. నం. వి, ఆ, పుం. కే, భొట్టునళీ. 2, నువ్వు 

మొక్క; లి. ఎజ్జగోరంటళి. డీ, పుట్టుమచ్చ; ర, 

నల్లగుజ్జిముం (శ ర్ఫ పుం న బొట్టును 1 
కడుపులో కుడివైపున ఎత్హిగా నుండుమాంనము, 

కోనుము; 2, నల్లఫౌవర్పలము. విణ, అ. పుం, న. 
శేష్టముం (ఈయర్థమున ఇది సమాసో_త్తరవద 

ముగా నుండును 

తిలకాలకము నం, వి, ఆ, పుం. పుట్టుమచ్చ. 

తిలకించే, దే. ఆ. క" 1. కనబడు. “ళా. నోరం 

జేతులు శెండు (గృక్కికొనుచున్ మోమెల్ల 
చామ్పోంజన్కన్నే రంబై తిలకింవ నేడ్నుచు...” 
హారి. సూ. ౫% ఈ ౧౭౦. నృసీం. 3, ఆ ౯౭; 

2. ప్రసన్న తనొందు. “క, కిలకించికరసపూరముం 
జిలికించి కటాతవీతచే నలినాత్సుల్, తిలకించి 

చూచినష్పుడు, సులకించక సరులబేవాములు 
లోవాములే.” 'వెజు ౨ అ. ౨౧, విక్ర, ౧, ఆ 

౧౩౨౩. స డీ చూచు, వీకీంచు. “క ,., బాస? 

గక, బలుకల చేర్తుగదా యని,-చిలుకం దిలకించి 

(వ్రీరసము చిలుకం బలికెన్, వక్రం ౭, ఆ. ఇరా 

ఆం. భా, తృ. ౧౨౨; 2. గారవించు. “కాం. 

కకవ్మిపణీళకృతి సామాన్యాకృతిం బూని మై 
చై వన్నె ల్భ చరింప 'దానిం దిలకింపంబోరు 



తీల 

ధీరో క్తముల్.” వను. ఆ. ౧౧; శి. దిద్దు, పెట్టు, ' 

“కీ ల్రిలకంబు కస్తూరి€ దిలకించి చెంబు ' 

ఇంసులపాగతోం చెన్ను మోజు గీ... ఒకండు 
వచ్చె, ఖే ద్వా. ౧౧ ౪. ౧౩౨౩2; కీ, విమ, 

“క. పీ శ్రీయ మొక్కటి యేం ౩౩ వం 

నిధీ అంగన క నీవ్చ గడుం బీ యమాగ దల 

క్రింపుము మృతి) యుండవు వార్స్) యముశందు? | 

బ్రియ మొందం దగన్” వారి. ఊ 8, ఆ౨౭;| 
ర్, చేయు. “చ. సలిలముం జొచ్చినం గనక, 

33 లముం జేరిన వై 3పీరులం, ఇెలిచిన రాజసేవః 

దిలకించిన వేదము లభ్యసించినం, గళలతెజం ; 

గెణీంగిన ఖగత్వము చాల్చినం గర్త ర్శనిన్ను తా, 

కలన నభాప్య మైనవని గాదు వినాశము "లేదు 

భావికిన్* భ ర నీతి ౯౯. 

లిలకిళము, నం. విణ, (అ, అ. ఆఫ తిలకము కలది" ' 

సాందో. ౧, ఆ. ౧౭౨ 

తిలఘాతకుండు. సం, వి అ, పుం గాండ్ల వాయడు, తెలిక 

వాండు, 

లిలఘాతుకుండు. సం,ఇ=తిలఘాతకుండు? 

తిలకండుల న్యాయము సం. వి, అ, పుం. నువ్వులును 

/ 

| 

॥ 

| 
| 
| 
} 

| 
| 

| 

బియ్యమును గలిపినవిధము ఒకానొకన్యాయము. తివిపించే. జే. స. 

(వీనికలయిక సంసృష్టీ సంకరమువటిం గాక దీని. 

యందు విడందీయుట కవకాశము కలదు 

తిలకండులము., సం. వి, అ. పుం. క్షే, ఆలింగనవిశే 

వమ్ము 2. నువ్వుపప్పు, 

తిల్లత్రెలము. సం. ఏ. అ. న, నువ్వులనూనె. 
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' తిల్యముః నం. విణ. (ఆ. ఈ అ) తిలలు పుడుని, 

(వాలము 

తిల్వము, నం, విం అం పుం లొద్దును వ్, 

లద వై చుం స (సనం. వ. మి మూదు, “క తివి 

కరవాలు సేొనిఆవజవ కెనలంళ నత్తెజవచెః 

కుచో దివజడలకేయి మి ద్రిమరి ఫువు:బోండి 

యొకర్తు చెయ్యమున నడ్డంళైలి అచ్చ, సుం 
గిరా. (శివజడలనేము డిమి పువుంబోండి = 

త్రిజట) 

తివాం చి. జే. ఏ. (హిం. తివాసీ) మేలై నచిత్రాననము, 
“రగడ. దుద్దుకంబళ్లు కందువలు తి వ" వీలు వద్దుకుం 

చ కొన్నబలుజంబుఖా నాలు” వాంస వో 

ఏ ఏ౬, 

తివాసీ = తివాచిోచ ,,మెటుంగుబంగరపువన్నె జగా 

బురుసాతి వాసీపై, ధరణిజతో వసీంచె బల 

జేతు లానుచున్*” ఊ రా, 

౬), అ ౧౨౮ పహూంనం, ఇ, ఈ ౬౯ాం 

తివాసీ=లివాచి. “సీ + జాలవల్టికలు ఫస్పల న పెట 

హాాంబట్టు తి వాసీలు వట్టివేళ్ల, 

రసికు ౧, అం ౬గిం 

క్రి (తివియు థా. శ్ర్రేతీయించు. 
“న ఆంత = దివసింపోననంబు. క 

తధ్రూవముం గని నృపుడు దరిద్రు దండు ధనరాళి 

గన్నరీతిం బ్రమహోన్ని ద్రితుగడే తివిపింపయ, 
భద్రాసన వు ద్ర భంగి బరువై తోంజన్ో ద్వా 

౧; సన ప్రత 

ఆ, 

నా క్ తల్కుంద భాకలం 

సురటీలు, Ru 

తిలపర్జము. సం. వ, ఆ పుం. 1. శ్రీ వేవ్టముణి న | తివియించే. చే. స క్రి (తివియు ధా౮అవహరించు 

చందనము. [శాండ్ర డ . 

తిలపుష్టకమూ సం, వి. అ. పుం, 1. నువ్వువుప్వు; 2 | 

తిలెపేజను, సం, వి, ఆ పుం పొల్లునువుషగింజ, 

లిలయం కృమఘు. సం. విం అ న నూచెగానుల. 

తిలలు, సం, వి, ఆ. పుం, బ. నువ్వులు, (ఇని "తెలు? 

గున _నిక్యబవువచచాంకము “క .. రమ్య 

లిలలి .*+ దుహిత్రాత్మ జుండు6 గుతవమును బిక్ళ 

ప్రమదశకారణముల్ వారి. ఫ్రా. ౨ ఆ ౧౯కి. 

తిలాపత్య. సం, ఏ. అం స్తీ" నల్హజీలకజ్ఞశో. 

లిలిక్సము. సం, వి, అ. పుం. కొండచిలువ. 

తిలోత్తమ సం, విం ఆ. స్త్రీ, ఒకానొక అచ్చేర. 
“ఈ 

తిలోదకము. సం. వి, ఆ. నా వితరులకు నవ్వులతో 
తర్పణము విదుచుజలము, = 

“కీ కదలి కప ఇ న గ్రాంఘకంబు తొడల 

శ పు, ,*” అము, ౫ ఆ, 3 0. (తివియు ధాం 

చే) 1 ిపూ మరలించు. “క. ఆలరుచు 

లకక సు. బ్యోవలయు నని యమాక్యళ్ళక్య 

వర్ణము వినంగాం,బలికి నలుగడల పిడిసివ్క బలముల6 

వటి డైత్యవతి పయనం” ఊ, రాం రో. 

ఆ. ౮౭, రా. వి, ౫% ఆ. ౨; డ్ చెకిం చీయించ్యు 

“ఉం, ,మదుంగపొంతకుం బోయి జలంబు ద్రాని 

య్య్మాపట్టున మొల? గాంచి యొకబారువలం దివి 

యించి యేపుకన్ ద్వా, ౧) ఆ. ౨5౯ 

తివియి దే, ఆ. శ్ర,- మరలం; వెనుకకు బోవు? “ఆ 

ఆనిపేయుట, నః తివియం బంచె బలనూ జెల్ల” 

భార. ఫీమ. ౨ ఆం ౨౫3; 2 చెన్సథీయు బంకు 



తప 

“గీ, ఆతిరథో క్రమం డప్టీటియందు మేటి, 
కృపుడు తనపెంపు నాటించి గెలుచు జచ్చుం 

గాని నాలుగు తెజంగల సేనలకును, దివియం డించు 

కయును నరదేవముఖ్య.” భార, ఉద్యో. ర, అ. 

౨౨కు. లే, ఆజిపోవు, ఎండిపోవు, “గీ. వదను 

దివిసీనక సూరి ప్రాచి యలరు సొయందాలిన 

కూడు నీర్వట్టుముడుంగ్పు గళితమణి యగసొమ్మునై 

కానబడియె, గుర్విదగ్గుందు శెరవదూరుం 

కగసచు.'” పొందు 3, ఆ ౨౨; వరావా, ౧౦, 

అ, ౨౮. న. య 1. మగు, “ఆ, కన్నకల్లి 

కన్నం గరుణలే దొకచేళ, పట్టి బట్టి తివియుం 

బార్థివేం ద్ర ,గండకముల కిట్రిళం ౦డము ల్లలవు.. 

షా. ౧ అ, ౧౩౭; 2. త్రిక న్ు. ట్ 

ఛానముతో శె కొన్నియడుగుల్ జౌజవ్వనంబోయి 
య;ద్ధరణిన్ గాలో్మని (ద్యోణముల్. తివియు 

దోర్షండంబులం చేది మేసీరి బోయల్ ...” 

స్వాం ఈ, ఆ ౧6౧; 9 పెకిందీయు; తీయు. 

“గీ దొనల నలుంగులు దివియుట తొడుగుట 

యును, నేయుటయుం గాండుటయు6 బయి గ 

యంట మును,గానరాకుండ వ,జ ౦బు గాల నట్టు, 

“ఇెనంగుచుండిరి బీరంబు లినుమడించ రసిక ౬ 

అ, ఏ5, శంక ౨, ఆ ౧౨౬, ఓ దించు. “శా. 

ప్రాం గంళవిలంబు చెయ్యి దివియన్ రాదయ్యె 

Maree వాట్టస్థానమునందు వ్యాసునకు శివ్య 
శ్రేణి ఫీతిల్ల భన్. కాళీ ౭, ఈ ౧౦౭.(చా. 
ఆంజ స్. చిలుకు ఊడందీయు. “క విను 

వల్లభ కన్నుండంగనుపాపం దివియ "ేర్పుగల 

మునిమువ్బీవనిక తగ దిచట నుండన్ ,..” కళాం 

ఏ ఆ, ౧౮౮ కనిక ౨, ఈ ౪౬; 6 లాగు, 

ఆకర్షించు. “ద్వి, కన్నులారంగ నిది కనుంగొను 

మనుచు, న దివిసీ.” నవం 

పు. “క బలహీనం డైనవానిక్కినల 

వియె మో వ దివియ నక్కా_రుకమున్. 
భార. అది. ౭, ఆ. ౨౨.౨౨; గ, గుచ్చు,నాయటు, 

“క్ల మాట లేటికిం జాలింపుమా తపంబువారునిం 

గూర్చి సరో జపస్ర్రైాయ కాత్సీవధ్యుం దివియంగ? 

బా౭తిన'వాండికొ ల్లు, యూావస్మ తియ కర్త "మె 

యున్నె వెపుమ.ి వార, క, ఆ 30. 

తీవిరింటే చే. స.- క్రి. (తివురుధా. చ్రేంక్వరెట్టు. | 
“వన, అని ఇెలీ విన్న వించుటయం నాహితవాక్యము 

ఎం ఊం రాం. 

తిను 

మున్ను విన్నయ,న్ని నదముకన్న ౭ దిన్నవయి సీరజ 
లోచన యున్న కేనకుర్మజనం దివియింబం దరి 

యవచస్థి సతికన్న విరాళి నించె నజ్జనప వతికిన్ మనో 

జభుజబాపల తాగుణగుంజి తార్భటుల్. "వను ౨, 

ఆ ౫ 

ఇవు=రివ్వు- జే, న శ ఓ లాగు గీ కొవ్వు బట్ట 

తివంబోవ గ ప్రాాథయమునం గలయి... 5 

కఫా, 3,ఈ ౧౧౭. హణ ౧౦ న్మ_౦. ఫూ, 

ళోం౦ం౨; 2, మరరించు. “చ భవదమలాకృతి 

(స్కతిమః బర్వినయప్వుడు చూఫు శ్ర మరన్ దివ? 

గదలింప రాక సుదతిన్ గకచేప్టికం జేసి, 

న | ౪, ఆ. ౭3; & తొలయించు, ్ రీి 

వేయు. “శె. .,సర్పశవమున్ నేం డ్భుగ్సుండై 

- దైచినాండేరీతిన్ ఫణి గ్రృమృణం బ్రైతుకునో 
హింసీంచునో కోజలన్ రాలే తొావసులార దీనిం 

దివరే రశ్నీంపశే మ్రొక్కెదన్ భాగ ౧, 
సం. ర ౭౬, id రా ఆ ౧౯౦ శీ. చేరం 
దీయు. “సీ. అరిం దదారోవాణా పేక్షీతుం డైన 
భు)వునిం గనుంగొని తినక  యాదరింపకుండు 
టకు...” భాగ ఈ స్మ_౦. ౨౧౯ 

లివుమే, చే. స, క్రి. 1 పీల్చు “క, రవి నృళి 
యించును వర్షే ముురవియి  మగుడం గరణకతుల 

రసమంత్రయః6 దాంధదివుచును ,.. ఫోరు శాం. 

క్కు ఆ. ౫౯౯ 2. మరలించ్చు 'వెనుకకుం ద్రష్టు. 

“గ కలయ చేతెంచి మైవధత్షైవరుండు;దివుటం 

బురలవ్వీ హె న్స చ్రాలుదృష్టిం దివిచె నాక నొక్కి_ంచు 

క బరహయ్యెనేని, ప్రాణవల్లభ తన్నేమి 

యనునొ యంచు” వెష, ౬, ఈ ౧౬; 3. 

తోలుకొనిపోవు. “క,,.మూర్భా ఫభ్రంతుం 
డయ్యున్ బలి దివిజాంళకునరదంబు సూతుం డవ 

లిశిం దివివన్* దశా, ౨, అ. రఎ౨౬; డీ లాగు, 

ఈడ్పు. “కం పవనజుగదయును నీగాండివమును 

ఇట్టవోయి నరిగడిగిం బాంచాలిందివిచికొని వచ్చు 

ఇడ...” భార. ఉద్యో, ర, ఆ ౧౯౯ వభ 

౨ ఈ ౬ 

తివుటం చే. వి. (తివురు. ధా 1 కోరిక, “సీ 
చూాడ్కి_ ముద్దియపదనంబ్నుపైం బాజీ es 

నునుంగాంతితీప్పుం గ కల? భోర. విలా, ౫, ఆ. 

ఏజ్ బూర. ౨, అ, ౬; 2. అధ" “కీ జన 

యిత్రి ఏన్లు మణీ సకలవదార్థష,రిజ్ఞానకత్వ పారీణ 



తెప్ట 

మగుచు, నామ్నాయవిహికకర్తాచారములు గట్టి! 
లివుటమై వర్తించుదేవగణము.భాగం 3, సం, 

రా౭ెర్యా త. వలపు. “చ నవకపుమావిమోకల:. 

'జెనంగిన తీవలు వేడ్క బవ బ ల్లవములనెష్ట | 

లుల్లముల లజ్జ లడంపయగం చేంటితకండముల్ ,2 ఇివుటల | 

ముంచం గా "సమదలీల మనోజవినోదన క్వ 

నిర్వ. రా ఆ. 39; డీ పూనిక. + దప" బవరాన | 

లంకాధిపతివదికలలుతివుట నొక పామునండ్రైళ్స్ భంగ | 

జేసి” ది. వరమ. 3, ఆ. ౨౫౭. పు. ర రా. 

కిష్కిం. ౨౨౫ పు క్రి. విణ. శీఘ్రముగా 
క్షీ _,చైళము తివురు వ. తుజు తన | 

శీమ)మా నిరీశ” అం. భౌ, వ, 

తివురు. దే. అ. (క్కి. 1. పూను. కో తివిరి ఏ భోజ్య 
నటన. COS భోజనము: భెట్టినవా 
డవు,.*” ఛోర అది, ౭, ఆ ౧౧౬. ఊ రా. 
ఈ, ఆ ౨౨౩; 2 త్వరవడు. “క. తివురక యిం 

కొళ్ళాటీ విను కనియునెడక వలయు గన్ను. 

గవయుక్ మూయన్ా” స్వా. 353) ఆ. ౧౦౧. 

ఫీలా 5౨, ఆం ౯౨; 8. అనుకొనుభొవించు. “క 

చ్యవనుండు గవిజాతు:డు నయ్యవనీశ్వరుం బిల్చి 

నరము లడుగుము శ₹ండీం, దివిరితి మనుడు నతండు 

భోరు అను, ౨, ఆ ౨౮౬; కీ. వేడ్క. 

నొందు. “సీ, వడంతి నీకరములం వట్టంగం దివిరి 

శంకించి వడంకెడుకేలు నూడు” ఫారం విరా, 

౨ ఆ. ఈ౭. కుక. ర, ఆ. ౯౩; ర మించు, 

ఆధికమగు. “గీ. ఎసంయనం తావథరమున నిట్టునట్టుం 

చోరలం శయ్య్యాతలంబుకం బువుంటోండి. తినరు 

Sen, దివ్వె 'లెత్తం జి త్తజాతుండు వర్తి తి 

దాల్నినవిధమున.” ఊఉ. వారి. ౫ ఆ. ౧౩౧; ర 
ఇచ్చించు, కోరు. “ఆ వఏమికారణమున నిందు 

లో 

వివ్రృముఖ్య నాకు వినం వేడుక యయ్యు, 

య. 

ఖాండవ మగ్న్విచేవుం డట్లు గాల్పం దివిశె దీని, 

చుం జెప్పు మయ్య యిద్ధచరిత భార. ఆది, 

ర ఆ, ౨ర౨; €, తిరుగు wees “న కేంద 

మోఆంగం దల్బంబు డిగ్గి డో +, బేవబేవకు నిట్రట్టుం 

_దివిరి తివిరి పొలంతివెలువంబు మాటికిం బొగడి 

పాగడివసుధ చ్రామోంచు “మూ మజ వాంచి 

చాంచి.” కం న! 3, అ. ౪౫ రాఘప. ఈ 

ఆ. ౧౧౯ రీ. కోవించు. “గ లివిరి తీత త్కకుల 

భూకనివవాములకులవారిక్చ 3, ఆ. ౯౬. చ్చ. 

న్ Illa] ₹ 

తివ్వు* చే న 

జో 
. బెల షా, రో? 9, ధ్వనించు, యారు 

చేంటలంచాఆః దివ్రురు చింవములల 
“9 

Se 

“లంగ బనక,. భరిత ౪, ఆ, అలి, రు 

3,౪, 30; 10. మామామ, ఎవతి oA ద్క 

ధ్వసిం ంచు “ఆ ఆకనిద క చతు పైననత్యుని ఎన్ ఒషక్య 

జేశ్చం జు నధము ఇవ వాక. 4 స. స్మ్యం 

న. వ్ క డూ జర wr శకి ౧ర౬; 11, 

చవర రెల్లు. “కరలమయు,,4 .సీజ్ర పాండవకులంబు 

పంంగయిటే దృథ3బుగా నృవలత్త్మి లతో, నవని 

రాజ్యభరంబు చాల్బ్చినయ౨రనుండి మఖంబులం, 

పివి3 యిష్ట్రధనంబు కిము టం దృష్మళై9 మజ 

ద్వజుల్ “భార, అదె. ౨ ఆ, ౨౨౬. విణ. శీఘ్ర 

ముగా. అం భె వ్ర, ౬౫; 13. కరుణించి 

“గీ వఆవ నోవకయున్న మె మజచి పెటి, 

బెంగ యున్నను ద్రైనరింవ మొనసీయున్నం, 

చెవులుగొనియున్న మృగముల దివిరి యేయ, 

శజిచి యాహారముగం గొనునెజుకు లయిన్ 

బారు ఆది ౫ అ ౫3; 18. ass 

“పీ తివిరి సరన్వతీతీరంబునందు నిళ్చింతుఃకై త 
ముప్ప: జేయుచున్న, యాదథీచికడకు నరిగి 
వేంయుండు...” ఫొర ఆర. 3, ఆ 3, 

తివ్వ. దే. ఏ. తీగులక. “ఊఉ, నొవ్వి యలంపం గూనె 

దవు నో రొకమాణును మూయవేలొకో, తివ్వలు 

కాలం జుట్టినను చెంప లేవు కరతునాథీ, ౪ 

శేయయూర. 3, ఈ ౧౧౬ 

కి" 1. ఆకర్షి ంచ్చులాగు, is 

దృష్టాలంబుల్. గలయంగ విచ్చి విటనుక్స్య బ్రా 

ముం దివ్వుచుక్ ; రోలం'చాలక వచ్చి చూవె, 4” 

కు. సం రా ఆ. ౫౮ డి, తీసికొనిపోవు. “4&1 

చనుచెమ్లు లెమ్మనకొ, ,ప్రీగరిమంబు వాపుచు 

నొకించుక "లేప వలం ప. మాను నొాలోం గొడ 

న నం జెలుల్ బలిమిం డను దివ్వం గోరు 

“మన్ొి కళా. ౭, ఆ ౧౧౭; ర. దించు. “కు 

ఎవ్వరికిని మో పెట్టను దివ్వను శక్యంబు గానిద్భఢ 

కార్తుక * భార ఆది ౭, ఈ లగ ఫెం 

రా. aon 300; ఓ మరలించ్చు నిగృహించు. 

“ము, ,,లోలోన వే తెరువుల్ వ నా 
బట్టిబలిమిక్ దివ్వంగం దివ్వంగ చు? _స్తరదుళ్శాసిక 

యయ్యెం బూర్వ విధిం ఆ హా నిమ్షవో 

ఫురుముం గంటిమి...” వారి ఊ క, స జ 



తి 
భర కాంం౧, అంరజ; ర్ ఊడందీయః తీయు. 

“ద్వి. పగలు చూచినసొమ్మ వగలు "తేయలము, 

మిగిలినకడిమి నిమెయిం దివ్వరాని, ఈొలముల్ 

గడియ లుదతి మోవ చీల చ్రాలించుపెకై్మై_న 

బదనిక ల్లలఫు ద్వి. వరమ. ౭, ఆ. ౫౨౦, పు, 

కక, ౩, ఆ ౭0; 6. కనిపట్టు, తెలిసీకొను, “క, 

కడు మేటి యనదొరణచేం, బడినది మోసామ్యు 'వెచ్చ 

చదనోపీన నీ,గడ కొంత దివ్వవచ్చుక "బెడిదప 

రొడచే సుటించ నేర దొకటియున్* వరమ. ౫, 
ఆ, ౨. 

షే ర్డీ తిష్య. సం. వి, ఆ. స్తే ఉసిరిక. 

లివ్యక ము. నం, వి. అం పువ్యమాసము. 

లివ్యపువు సం. వి, ఆ స్తు ఉసిరిక? 

లివ్యము. సం, వి. అ, ల 1, పుష్యన త త్రము; 2, 

పుష్యమాసము; ర. కలియుగముళ్. ఊసీరకళే, 

ఏణ. (అ. ఆ. అ) 1. శుభమైనది; 2. పుష్యనతు 

(త,మునం బుట్టినది. 

తీ 
తీ, వై. స, వృత్తియందు తిగశబ్దమునకు వచ్చునా 

జేశము. (చూ, తీవంచ శ. ర 

తీంట్రము. జీ. ఏ. దురదుకండూతి. “పీ సే,+.తీం్మట్రమ్ము 

కసి తీంట, దురద యనలోం బరంగలి ఆం. భా, 

ద్వి ౧౨౯* 

తీండృ. వై. ఏ. (సం. లీక్లుమ్స్, 1. వేంయిమి. “గీ, 
అప  వూనేందుభీతిం దదళ్ళ సాల చెండి యకం 

డందు నినుమడితీండ్ర దోవ” ఆము ౫ ఆ 

౧ర౯౬; 2, తేజస్సు. “ “నిగమశర్మ, తీరడం 

బుండే డ్రతుకోదండుకండి€ బోలి, ss 
నకుం బోవుపథమునందు పాండు. ఏ, ఆ. ౧౧౦ 

3. తమి. “శా..,మదిక్ 9 దీండ్ర ల్రల్లీనచారి 
శేకరణినేని న్విద్య రాకుండునే.” స్వా గే ఆ. 

౧౭. పాండు. ౨ ఆ. ౨౦౮) డీ. (ఈ, తొవము, 

“దీమా, తండ్రి, ట్ పెక్కంద్రన నిశాటులం 

దజణీమి కౌళిక చ చైత్యుని నుక్కుడంచె  న్వారీండ్ర 

యొకించుకేని వలచే...రాజ, చ. ౨, ఆ. a 
నార ౩, అ. ౧౯౯ లీ. ఉద్వేజనము, ఓషధి 

విశేషము. “సీ, తీండ్ర యంచనల నుద్వేజన 
మగ” అం, భా ద్వి, ట్ 1 హంస, ఈ, ఆ ౧౦. 

తీండ్రముః దే, కణం (నర, తీళ్టుకు.) l. తీళ్లుముు 

చచడము, “క, తీండ్ర 'మగురోవమునో మా, 

1872 తీయగ 

కం డ్రి నిమి క్రమునః జక చారుణమ్వూ్రికొ, 
చేండ్రము విడువడు... భోగ. ౭, స్య 
3౪వ అం. భి. చ = రర; 2. తరుణము, వడు 

చుది. “గీ, కటకటా వద్మగర్భుం డెక్కడిరసజ్ఞాం, 
డీండ, డనరకని కిటువంటీతీండ డృవయసు, టోర 

ము కారి ఉప ాలంా గూర్చి 

పాపాత్మ. డాయె నవావా. సురా, ౫౯, 

ప్రడ్రించు. వె. అ. కి, 1. వ,కళించు, వెలుంగు 

uA ప్రాగ్టీశా కాంత SA hee సూర్యు. 

హహ ఇ టొద్దులు సొచ్చి యుండు మొదల; 

దీండ్రించు లే: తక్ మొలక యెండ, నింగియింగిలి 

కాన నభ్యంగ మార్చ” కాశీ, ౧, ఆ. ౧౨౪. 
స్వా. ౬, అ 3౯ 2, ప్రజ్వలించు. (శ, రృ 
“కీ చండ డ నిష్ప్వులువో లెం చ దీం డ్రించుకనుమించు 

+ లెసల నాండొ ౦టి-ై నెక్కంబాజుో స్వా, ఈ, 

ఆ. ౧౭. స క్రి- మెలివెట్టు, దువ్వు, “సీ . చర్మ 
మెత్తుదుము లోవమున ప దీండడి డ్రించు 

ధీరచమూరురిపులనె న.” వా, న. ౨, ఆ pin 

తీండ్రింపించేు. వె. సం క" (తీండ్రించు ధా. శ్రే ప్రే 

ప్రశాశింద జేయు. | అద్దవశే పొద్దు ప్రద 

తీండ్రి డింవింపం గుంజేటికొదమకుం గొముచూష స 

నుదం పళ, ఈ ఎ, 

తీండ్రిలు, వై. అ. క్రి. అతిశయించు పెరుగు, “గీ 
=. విజయరామరాజు వనుంధరారమణుం గాంచి, 

తాండ్ర పొపయకోవంబుం దీండ్సిలంగ.ి రం, 

3, ఆ ౨౫6. భీమ, 3, ఆ. గలి 

తీంగం వై. వి. (సం, దీర్హా. క లీగా 1. లత్వవర్లి, 
Tu కన్నె ర్రశ-లుమెజులనందీరోయును 

బోలె.” నైవ. 3 ఆ రర (శారు ge తీగ 
మ్ముద్ది. పూ దశ ౯ అ, 36౮ 2 స్త్రీలు 

మెడను ధరించునొకవిధ మైనబంగారునగ, “టా, 
వోణికలేం:దు" జూడ నొకకొమ్త వడిం బజ తెంచె 

నుల్లస్తుద్వేణిభరంబుతో మొగపుకీల వలగ్నమునం 
దమర్శ్చి యొ, క్షాణము తీగలా” నిడి మెడ 

న్వలనో నది చాలమీక నొనల్పూణుల నుండ 

గౌను మణి 'బాగుగం గానుకపట్టుకెవడిన్.”కళా, 

౮ా అఆ, ౧౩౯. అం. భా కృ నన్ త వీణ 

"మిదలగువానికంతి, (రి తెలివివెన్నిలవెండి 

తీంగలం నిగిడించుచదలుకమచ్చు బెజ్జము' లనంగం 
ఫారి. వ్క.ఆ, ఏ౬ క, యోగులు దాల్బురుద్రా 

ళా 



తీగ శ్రే 

కూదికంఠమాల. “క జేళాళేళపుయడీయలుం చేళి 

యయు్య్యన్ * కళా 5, &, లల; 

నూలు, “జ్. కట్టిరి సన్నపుందనుపుంగానిం గటీకటి 
-మేటితీయ పె, నొటికి నిక. ర్క ఆ, ౧౬౦. Ca ళ్ గ 

తీలంబోయడి. ద్వ, వి. (తీగ ప్ పోంటిం మనో కారా; 

లగుఆండుది; ఆడుది. “ఊఉ. చఊయెలదీగంబోయి. 

వతిటలువాణు, ద్వ ఆ, 

$41 

ఏల జ్యా తెల; 

శ 

, తీయగయొులులు. ద్వ, వి, (తీయసాఎలుంచి హేనన్వరము, 

కలుం కళొసములుకు బీజజడలు దాంచాలుచు. 

'బెట్టాఖొ మింటకొ, లీలావారిం చోల నింత చేక్చరి' 
ర్, మొల. 

ముడూానాధామజాడాలు. 
అర్ సవ్ననియెలం:గు. “ద్విం ఆని తీయగయిలుగున 

కోమలాంగి తననాభుం జకొకనీ తా నేన్ను 

కొనుచు ద్వ, నలం ౮, ఆ. ఏల ఏ. 

(తీగల పాయు.) 

త్రీగలువాజు పౌర్మ ర్ 

శతదృష్పి6 దగం గలయంగం జూాచినన్.” 

౬ ఆ ౯౧. 

గ్, 

అ OD 
చి 

ఫ్ చి 

కండ జో ఆ ఎ క ళ్ 

లా పించు స్టప్ంచు కా] 1 గ ban ఉ శ 

కదిక 

గ ఛవయించుక కలక విక్రయించు టృన్యాయము తీగవిలుకాండు. ద్వ. వి. మన్త్య ముండు." “గీ. తుంట 

-మేదిసీవతికి ,. 

ళో, ఆ ౨౦౫. 

వారిశ్చ. ర, ఆ ౮౭, ద్వా. 

[శారు 
తీగకానుగు. ద్వ, మి (తీలషా కానుగు) మర్క_టిళ. తీలవిలుతుండు. 

విల్కాండు మరుం డించువింటివాండు, దీలవిలు 

కాడు వలరాజు, *, “”ఆం.భొ. ద్ర ED 

= తీంగముకాండు, (శ. రృ 

తీటగగలరీక' ద్వ. వి. (తీ 4గతీక గండాలి మహో త్వీషయ = లీల. (లక్కవల్లీ, “గ్ అలరుం దీయి 

భూర్యళీ. (ఆబిథానరక్న మాల.) 
తీలజాజి. చె. వి. (తీోశజాజ్సి ఒకజాతి జాజిళీ. | 

(శ రృ తీలె = తీ, (లకువల్లి) “మ. జిగిమైసొంపును దమ్మ 
తీగతుమడి. ద్వ. వి. (తీధ4తుమడి.) దీర్ధ మాల. | 

(శం ర 

తీయ తెంపు. ద్వ విణ. (తీయగ + తెంపు) తెపులేనిడి, 

అవిచ్చిన్న ము, “సీ, విశ్వంబు చెవ్వనివిపుల క్రియా 
శక్తిం దిరుగుచున్నది తీయ తెంపు గాంగ” కాకీ. 

గ్య ఆ, ౯౮. 

తీగనవుష. ద్వ. వి (తీల+నవ్వు) దీర్చ హాసము. 
“నీ వయ్యెద డిగజార్చి “పాలిండ్లు సవరించు 
దిస్సువాజంగ నవ్వుం దీగనవ్రు.” శ్రీజా: ౬రాం 
రాధా, ౫ ఈ ౧౧౨. 

తీరగ పాల. ద్వ వి. (తీగ 4+పాలఎ శీ రావిశీ. (శర 

తీలెపీరికల్కి_మగండు. ద్వ, వి. వల్లీ చేవిభ_ర్హ, కుమార 
స్వామి. ఆం. ఫా, (ప్ర. రర, 

తీంయమల్లియ.. వై. వి. (తీగ 4మల్టియం హ్రాణశివూచు 
నొకళాతీమల్లెళీ. “మ. సొరిదిం చేర్చినతీంగమల్లి 

యలు ఖర్టూరంబులుం బుస్పుమం,జరులున్' శ" 

ఆము. ౧, ఆ. ౬౬, 

లీధమల్లె. వై. వి, (తీలో4మల్లె 1. ఒకజాతిమల్లియ 
బు ఛాన్భవిశేషము.. “సీ. బలుతీగమల్లై లుపా 
రించి లిమి'చాలం గునుమముల్ చులుకగాం గూర్చు 

లేమె.” కనిక, ౧, ఆ (శర 
తీరమెటుంగు. ద్వ వి (తీర మెజుంన l. 

ఊబుము లేనిమెయింగ్యు ఉం వీద్యుల్లక; 2, ప్రొద్దు 
లిరుగుడుశెట్టు. (శ. ర) 

తీధోమోడి. ద్య. వి. వ్రాతపని. (శ. రు 

షా య యతో నుద్ది మైనయట్టి, ష్ ము నె మేనువలపులు 

గొలుపు టరు చ కబిజు, ౧ = కిం 

మైమబుంగు రావెుగల్వచేక త్తియుక్  సిగవూ 

మొగ్గల తాయెతుల్ చిగరుకానెం జేక్కినం 

జాలం బొల్పగునుక గది రేకవంకయును బా 

యల్ మొజంగాం బువ్రషదీం ౫గు చెం దొవలరాచ 

యొంటరి కడుం “ేడింపుచుం జిమ్సనన్.”” యం 
ని ఆ, శర. అని, ౫% ఆ, ౭౦. 

తీడాచేట్టు, ద్వ వి. (తీలెషాచుట్టు) లకవలె చుట్టు 
కొనుట. “చ, తొలితొలి కిచ్చుధారల శెదు 
ర్కొ-ని తళ్ళటం దీగాచుట్టుగానలముచు ధాత్రి, 
వేచి పొలుపారె మలీమసబామ్సవళ్టు లుత్తొలి 
తొలిధారశే వెజచి తోజ భునౌభుము వాన 
కాళ్ల కం, బలరిపుర  జాలయాభ)ముల భంగినె 

సంకెల లూడ్చె నో యనన్.'ఆము, ఈ, ఆ. రాళ. 

తీగ తెంపు. దర్షా విణ (తీగె తెంపు) అనిచ్చి 

న్నము ఎడ తెగనిది. “గీ. ఇట్టు దిళళెల్లం దానమై 
మెసక్మమెసంగు నమ్మహీరువావరము జాయంగ 

వచ్చాం దీ తెంపుగ రజతా ద్రిదిక్కునంద్యునుండి 

"ఖేచరమిథునంబు లొక్క మొనని” ఉద్భ- ౧, అ 

౧౩౧. 

తీలడాబచ్చేలి. ద్వ. పి (తీరా శబచ్చలి కలందిశ్, 

“ప్ర, తీలాబక్వేలి యనంగ 

యలరు.” అం. భె ద్వి. ల ౯. 

తీడామళల్లై ఇ తీలమల్లీయు వై వి (బ. ఛాన్యవిశే 
వము క మండిగండ్రలు నాగమోల్లలు తీ 

గలంచ్యాఖ్య 

“శ 



తీలా 1874 తీష్హ 

మళ్రైలు కృవ్ణనీలాలు వెలువడాలు.” వాంస రఈ,| తీడిరించు. చే. అ. ,కి, (వృకాళించ్చు వెలుంగు, 
ఆ. ౧౫౮ ప్రబంధ: ౧౧౨. “గ్ తిమిరపుంజంబుం దలద్రొక్కి- తీండిరించుచంద ద 

తీల మెజుంగు, ద్వ, వి, (తీగ 4+ మెజులన.) ఉజుము | కీరణకునూరకచ్భాయ యనంగ సాంబో, 1 ఈ, 
'లేనిమెణుయగన విద్యుల్ల త. “ఉ. పాడీ పాను) అక కాశీ, ఏ, ఆ ౨౩౪, 
“ెయిడిన పదని చేవామాం బొండా జీవుం డా,వేడెలు  తీపురము. దే. ఏ. ఆగడము, ఆకృత్యము. “క, దా౭పు 
చూడ మేమును శజేందిన తీ గమెటుంగు చాడ్పు రము లేక యీక్రియం 7 పురములు సేయుచున్న 
నస్,” రోం ర్య్మో _ ఆ జా, గరికలలాోే ఫీ తీంపురములం వాకృత్తుక్క కాపుల 

తీగెయిమ్లు. డ్య వి. (తీలా4ఇము ) పొదరిల్జు| _నినువంటివారిం గానవె తులువా” వేం. పంచ, ౪, 
నికంజము. సీ, తీగాయిమ్మల నెమ్మి సోగలించుక ఆ రజ౭. 
గన్నమాళిపింఛ మటంచు మనుతం బొందు” | తీకు. చే. ని. భోగము సుఖము, “డ్, లోకము లెల్ల 
ముకుంద. 9 ఈ ౧౩.౨. ఇట్లే తీలగమెఆపు. నిండి కనలోనుగ సర్టముం చేసి ప్రాణులం,దీతల? 
(ప్రబంధ. ౧౯౦. జెట్టి యెశ్లెడలం రీపులు సూసె కివిస్టామాయ ఫి 

తీంగలంవాలు, ద్వ అ. (క, (తీడెలుగాపాలు) భాగ జ, ర౨౧. చభులిం. క, ఈం౧కోవు. 

ఆధికమగు, వి స్తరించుం ణే ముదిమి ఖీంగలువాటి | లీక్షు. స వి, ఆ, త్రీ 1, వసో 2. దూలనొండిళి; 
ముంచినశె వడిం గడు మేన నరములు గానిపించులో " తి. ఒకజాతిఅడవిదబ్బ 7; థీ మానేరుశి. నర్నవివ, 

సరి ౯౦. మునుం బోగొట్టునొక లశ. 

తీలాలుసాలగు. ద్వ ఆ, క్రి. (తీఢాలం=- సాంగు తీయగ తీక్టకంటక స సం. వి. అ. స్త్ కందారి'. 

వలె నగు, “చ, నిడుదముధూళికల్ నడువ నే కొని తీష్టకంటకము. సం, లి ఈ పుం. |. ఉమెక్తళీ; 2 
తీరాలుసాగ,,.” అము, ౫ ఆ. ౧౨. తుమ్మల; ఏ, గారళి; 4. వెబుతురుళ పుం, న 

తీరాసాయు. ద్వ. అ. శ్రీః (తీలెశాసాలనం 1. దీర్గ వాయి మైనముల్లు, కణ, (ఆ అ, ఆ) వాడి 

మగు ఆధికనుగు. ' గబ్బిగుబ్బచన్ను గవమోంది | ైనముండ్లు కలది, 

న్యు జాజి ప్రోచుం దిగొసాలో నవ్వు.” తీళ్లకం ౦దము, సం, విం పుం. ఉల్లిలౌ, 

వి పుకు ఆ ష్ యి ఆ. ౯౨; 2, త్రీక్ట్ గంధ. సం. వి, ఆ, స్తీ" క వనళ్ 2, తెల్లావ?; 

నిక్కు; నిగుడు. “సీ కడుం దీరాసాయసచు బడు KE చిభ్రేలక?. 
గునెన్నడుము మిక్కిలి గృశంబుగం దత్తజిలుచు తీ్హ గంధము. సం, వి అ పుం, 1. మునగళ్వీ 2, 
నిక్కి. కరా ౭2, ఈ ౭౬ రక్షతులసి'. 

తీట దే. వి (క తీటె) 1. దురద, కండూతి. రీత్లకండుల, సం, వి. ఆ. స్త్రీ, పిప్పలి, 
“మ, ,.హరి కూర రూపమున నది చిం చాల్చెం రీక్ష.తుండను. నం వి. అ పుం. దోమ, మశకము, 

దక్సర్వక, భ్రమణవ్యాజత పీపయ్ట శమి తీక్జైదం ష్ట్ర వ్రము. సం. వి, ఈ పుం. పులి, వ్యాఘ్రము, 
Mtr నారదా” భాగ. ౨, స్కం, ష్; జీ అ. అ వాండి మొనకోటులు కలది. 

౧౪౬, అం. భా ద్వి ౧౨౯; ర్తి ఒకవిధమైన తీళ్ల ధారము. సం. వీ ఆ పుం. కల్తి ఖడ్గము. విక, 

గజ్జి. (శర [దూల (శ. ర)| (అ, అ, అ) వాండి యైనవాగర కలది. 

తీంటకసీంద, జే, వి (తీంటడేకసింద్శ) కచ్చుర రేగడి తీక్షు పునః సం, వి, ఆ, స్తీ" శీతకి, మొగలి 
తీంటకసీవిందం చే. వి. (తీంట+కసివింద) కచ్చుర, రీక్ల్ పువ్పము. కం ముత న, గామైనపువ; 8 

రేగడిదూలళీ, ' “సీ, +. కచ్చురాఖ్యగ నిరాజిలు( క నంగనుళి, "ఇ, (ఈ ఈ అ గాటైనపువ్వలు 
దీంటకసీవింద యన, ,.” అం. భె దిట్టం గేలం గలదిం 

తీంటకోవెల, చే. వి. (తీంటశకోవెల.) దూలగొండి, తీక్టము సం. వి. అ, పుం. 1. మిరియముశే 2, 
కండూరలీ, “సీ, డూలగొండి యనంగ దురద బలి 3 నల్హావళ ఓ, తెల్పదర్భశ్వై 5, యన 
గొండి యనంగం దీంటకోవెల యనం ేజరిల్టుం మొరను. న, క.వేండిమి; 2. కారము; ర. విషము; 
౫ండూర్, , 7” అం, భౌ. దిష్టి స్మర - డీ ఇనుము ర్, యంధ్ధము; ర, మరణము; 7? 
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ఆయుధము; 8, సమ్ముదృష వుకుహ్టు. విణ (౪. న వాసన వాటిల్లుష్య థాతి కచయుడ క్రూ తె. రంబు 

©) Lk వా౭డియినద; ద, చుజుకైనది; 9, గావించుజ్తిప్యూ? భూవల్లభుకేజల న్ని గడుఘామ 
a శై 

క్రూరము; డ్ సఫల మైనది, | జోతులో నాగం. లమ ౨, ఊఉ ౭౧. 
షె ల ఫన్ నమ. 

తీక్టైంశువు, సం. వి. ఊ పుం. 1, సూర్యుండు; 2 క్. దుస ర ప. వ. న్ 

అగ్నిం ట్ర 

వీ జీ మి చెలువుక ట్రలోపలిపొలము, తొట్లు. (ర చిణీబుణి న్జంట్ర్ పాక కయ యు తెగువ డద 

తొటు నార దీగ నాం దోంశుచుండుం దటాక| లించి తీవేపుకేస్తి ఘకతరకాలోరగము. చిట్రివట్టు, 
ఖో & పడ ల ఇల్లీ ఫూర్వచేశాభిధ ,..” ఆం. ఎ. చ" ౧౬౨. కొను గారఢడ (డులాగునం క వు స నవనాషం 

రీడు. చేస, కి. 1 మ. వదు వె న ఇత న; 
“గ... అయకోని ధిక నిడి నం డీడినమన నృ ధ్యాస్త టో" శయ్య, చే + వి ఆరుగు, వికర్దిక. “కు, సెలవాతీనియ 

మ మే జే కలక పరప అస ఆ 
ములవంట్సి See లమృతది వ్యాశ్న నుం జర్వె కలక0గరత్న మేడ్చెం “వెనకల 

$ 

ములు.” సాంబో. ౨, ఆం స్, నరస, 3, ఆ|| కౌషహాయవిలోచన్మాశ్తుకణముల్ గుప్పించి...” 
3౧; 2. మెలివెట్టు త్రిప్పు, “,సృగ్గర, .. మిథ్యాః చంద్రా. ౫ ఆ. ౭౦. ఇందు. 3, ఆ. ౭౭. 

హాసాంకూరోద్దమం బోన్యమున సే పో చేల్తాం 

తముల్ గోరు చాటక, మిసంబుక్ రడి 

వల్కెక్ మృగవరినృథశంభీర Be 
వరావా ౨, ఆ ౨౦. వరాహా ౬ఒ, ఈ ౧౦౯; 

తీపాడు. చే, అ, క్రీ," 
ల! 

(తీపుషాఆడుఎ. ఇంపను, “డా, 
సోయెనముం దముకంబు పల్లు తీ పొడల దీని 

వంటియొజ పెకమిటా3ని జూడ మెందులన్”” 

విజ, 2, ఈ ౧౦౨. 

లి. చీల్చు. “ఊం వాండిమెణుంగగోట జవవల్లభ తీపారు. చే. ఈ క్రి" (తీపుశాకరు) ఇంపారు, 

నందనుం డొక్క6 డెంతయుకొ, దీడెను గేతకీ 

దళము...” ఇందు, అగ్గి ఆ, ౧౧౭; రీ చిమ్మ, 

'వెదచల్లు. “గీ. వెదకి పువ్వులం జిదుముతుమ్మైదలం 

మనోజ్ఞమ. “చ. తెలినవ్వుల్ వెలిదమ్లి నెమొ 
క 93 nn 

గములుం దీహార.,, వారి, ప్రా ల, ఈ ౧౧.౫౨ 

భార ఏరా. ౨, ఆ. ౧౧౮ 

గదుమా, ఫలరనంబుల: చీల్చుం జిల్కలను స తీవ్, చే. వి, ks మాధుర్భము మ మనోజ్ఞ జ (క్ల శిష్ట 

సిరులు నలుదిక్కు-లను దీడి చెలులం గూడ్తిబాళి 

నుప్పాంగి చంద్రమతీలలాము”ఊ. వారిశ్చ. 3, 
ఆ ౧౫, కకు స అ. ౧కే; కీ (చండ్లు 
హొయిరుం ““ద్వి+ వాండికోజల6 దీడి వడి నాడు 

గజచి.” ద్వి We పూ. ౨౦౯౬ 

జనసూ కు లవి పెడచెవులం బెట్టే, తెజివ సురత 

ద్రీయోక్తుల తీపిం గోరు.” విక్ర. 3, ఆ. ఈం; 

డి ఇచ్చ కోరిక. “కః ముదియనివి శెండు 

చిక్కెను బ్రదిశెడుతీసియును. విషయపతస్పృృ 
వాయున్ భోగ. ౯ స్కాం, ౭౮ సుద. ౨, 

తీడుళొను, బే, న, శ్రి (తీడు+కొను) వాండిచేసి ఆ ర్యా లె. ఒకరుచి. (శ, ర విణ, తియ్యనిది? 

కొను, పదను పెట్టుకొను. “న్ రాజనంబున నల వ్యవ: తీసిపదార్థము 'లెవ్కనగా తినరాదు. 

రాచరాచవాఃడు, దేంటిణెక్క_లగణి యమం | తీపు, చే. ఏ. ఓ తియ్యందనము, ఒకరుచి. “మ, ఉరు 
దీడుకొనల.” చైవ, ఇ, ఈ ౬౫. వజ ౦బు శీరీనప్రవ్నములచే నూహించు ఛేదింహః 

తీశున. వై. మి (నం తి ర్రెరిక తి  ల్రిరివటీ. “ర్స్ దప రచింపకొ లవణాబికిక మధుకణంబుం జింద 

తీతువ యనలోను ది తిరి. ,..”ఆం. భా. ద్వి ౯౨ యత్నించు ని,ద్ధరణకక మూర్జులం జల్బ్పు సవ్వండు 

వాంస. క, ఈ ౧౨. నుధాథారాను కారో క్రులన్. ఛ్ రృ ౧ అ, క 

తీకువు = తీతువ “సీ, తను “నేలుదొర చిక్తమున| "పార్వ. ౫ అ. ౧౮౦; 8. మనోజ్ఞతం “వ... 
మెచ్చం దీకువుం జని వరా బి ట్టొక్కుకారెడేగ”,. సముత్తుంగళ్ళంగాటకనటన, యూరంబులకోపులతీ 
స్యాం ర్క ఆం గరా పులం జూపుల నిలువుచు,.ఎవరాపా, 3, ఆ 

తీదిపు. జే. మి (తీపు+ తీపు) కే. తీవ వృచాథ. (చూ. ఇర ఏ. కోరిక్కఆ పేడ. “జా, .. ఇచ్చోం చాన 

తీదీపుచేయు; 2, ఒఆయిక రావీడే. ను గగన 'జేవాంబువెంచీపుం జీళటి యింకకంటె నర మేదీ 

. ద్వ్వీవవతీకుం ద్రచ్చుటకుం దక కొన్నలీదీపు యిట్లు మన్నింపవే కాళ, 3, ఆ దక; క్త 
నే 
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(తీయు థా) యాత్రన్యవేదన. “సీ . తెల్ల గుడ్డులు| తీయము. చే, ఏ. 1, 
శేలూల్లి తీపులు వుట్టి దోషముల్ ల 

దొట్టిల్లో కవికు ౫, ఈ ౧౧౧ శుక. ౨, అం 

౨౦౫ విణ, కే. తియ్యనిదిరుచ్యము, గీ నారి 

శీభాసవపుందీప్రటూరు పొలయ.” ఆము, ౨), అ. 

౬౧. విప్ర ఆ ౧౫; 2 ఇష్టము, వీయము. 

“కీ నరులకు నధిప పాణంబుకంటెళు రూపింప 

నర్థంబు లీపు ఏనవె.” భార ఆర, ఇ ఆఅ. ౧౧౧. 

భార, ఫీ, ౧, అ ౧౫ 

రీపుంద్రాడు. జే, వి, (తీపుత్రాడు) చేట కుషయో 
గం చుసాధనవిశేషము. “వ. ఉరులు నురిగోలలు 

బభోనులుః జిక్కు0బులు జిగురుణగండెలం6 దీపు 

ద్రాబ్ల నొడిత్రాట్లం దలముట్ణను గొని...” 
టో ఆం 

క, ఆ, ర౬, 

తీపులాండి. బే. విణ. (తీపులుసాఆిడి) మాధుర్యము 
గలది. “సీ. మోవిపానక మిచ్చి మోవాదంభక 

తృన్లం దిర్పు మిష్వుడు మోనితీప్రలాండి” బిల్ల. 
2 ఆ. ౧౨౩౨ల. 

తీప్రలాండు. బే. విణ. (తీవులు+ఆండు) మాధుర్యము 

కలవాండు, “పీ, లేంటికదుపులకును డేణెతోం 

బుప్పొజ్సీ మేపీ మరవ నేర్చు రీపులాండువో "ద్వా. 

వి, అ. ౧౨౬. 

తీపులుగొను. చే, ఆ క్రి, Coun వేడుక 
వడు. “వ, ఎప్పు జజేకమాక సీఠం దొడ 
గాంచెదనో యనుచుం జూపులు తీప్రలునొనం 

జని...” భా, రా, నుం, ౧9౧. 

తీయ. జే, విణ. 1. తియ్యనిరుచి గలది. (దీనికి గర, 
ఛారయమందు నిగాగనము ఏకల్పము SNe 

వీయవిలంం జేమగమి దొెల్సి లినియె నేని. , , బట్ట 

బయ లగు గర్టరేఖ, విషమసాయక విచ్చేయం 

విడిదలకును.” వీ. శకుం. 32, ఆ. ౧౯౦. చంద్రా, 

3, అ ౯; 2 మనోజ్ఞ ము. “ద్వి, చిజుత 

నవ్వులు తీయచెయంఃపలు గల్లు, తెజివలు వలరాజు 

దీమంబు అనల” రం. రా, ఊ ౧౧౦. పు 

తీయన, చే, విణ, 1. తియ్యనిది మధురము, “క, 
కనులాతీ వ్రేళ్ళ తోడుత్యనమలుదురే ఇెజకు 
తీయన గదా వనచున్, "రకా గ అ ౧౨౨, 

ఆము. క్క, ఆ, ౧౦౯; 2. ప్రేయము. క 

శు కింక తీయన, ఫా రా. యుం౭రర, 

కాళీ, 

1876 తీయు 

వ్రయక్వము. “క వీయము 

వారికి నిట్లు దృవీయముగా నుండి వచ్చి విపుల 

శ్రమ ముల్ దీయ ముదం చొనరిచి కడులదీయ 

ము కనుపింపంగా యుధిష్టిరుం డనియెన్.” ఏజ 

3, ఆ ౧౮౧; 2. మనోజ త, “ద్వి. లీయయమె 

పద్మ మేలిమి చూపువోలెం దీయమె మైరమ్మ 

కుహూ నాలో ది, వరమ. ౧, అ a, 

పు ల, ఆస్పక్షి శ్రద్ధ “క. ఈయంబరీవుచరి 

తముం) దీయంబున విన్నం జదువ నీసంపన్నుం, డై 
యుండు... భాగ ౯ా నస్యం ౧౫9; క్త 

సాంత్వన వాక్యము, బుజ్జగింపుమాట. (రీ సాంత్వన 

సంజ్ఞయై చనుం దీయ మనలకు... ఆం, భా, 
జో 
wy! ౧౧౭. 

తీయు. చే. అ. క్రి. 1. తస్దు. శ్నీణించు. “మ, ,, 
శశిబింబస్ఫూ రి కై న్నవో తల కాంతుల్ రహిం 

దీని చాలా ఏరు లంత న్లవ్వూరాంతమృులన్ .” 

వివ. 3, అ, రగ, నాాపంచ, ౧ ఈ 30; 

2. బోవు, “క+ వీయమువారికి నిట్లు దవీయముగా 

నుండి వచ్చి విపుల శ్ళమముల్ ;దీయ ముదం బొన 

రిచి జట ద. కనుపిందంగా య. 

డనియెన్* విజ, ఏ, ఆ. ౧౮౦. న. 
“Uy 

ఈడ్సు. “సి “కీ కదిసీతో మునిగాలు స "వెంబడిం 

దీయం6 దీసి క్రో డని లేవ చెరువ్ర గట్టు.” 

చంద్రా. మి ఈ ౯౧; 2 కొను, పుచ్చుకొొను, 

“వ, విటులం గలంచి తీయ? దగువి త్రము లు'త్తమ 

వారకాంతకున్ ౨ విప్ప. ౪5, అ, ౨౩; 3 లాగు 

ఆకర్షించు, “శా. చండాశీవివఘాోోరసాయకము 

చంచ కాస మేకంబుగా నిండారం గం దీసి 

లోకములు ఘూర్జి ల్ల లంగ రామవ్నీతీ,శుం డాన్ఫో 

టన చేసె,” భా రా. కిష్కిం, ౨౨౮ సాం 

౨ ఆ రీ౨; 4 తొలగించు, లాగివై చు. “గీ 

చెలువపయ్యెదం బుజకంబుచేక నదిమిరపిక సడ 

లించం దిలకించి రమణుం డెంత, సిగ్గరివె యంచు 

లె టం దిసినను జేగయగరయుగంబునం జనుదోయి! 

గప్పుకొనుచు దశా. 9, అ. ౭౬. వారిశ్చు. ఈ, 

ఆ. ౧౧౮ ర, డించు “చ. మరుండు తుంట 

విల్, బలువిడి నెక్కుందీసె,.. నీలా, 9, ఈ 

ఈళ; 6 తెచ్చు. “చ నెటికలు దీసి యిచ్చకము 

సర్పి వ్రృసంగము దీసి యప్పటప్పటిక్ నుతించి 

ర, ఆ, ౨. చం, రా, ఇ ఆల; 32 
(Rn) బప. 

hah 



తీర 

గ పట్టుకొను వశవజచుకొను, “ఉ,,.ఎంకయు 

శక్యము గానిదుర్చ మాభూవరమాళి గాంచి యొక 

భాటని దీనె దొ నంచు న్యుగ్గుడై | కృష్ణ. కి, 

ఆ. ౫౯; రి. వేలువేయు, విడ నుంచు. “చ, ఖ్ 

వచనంబు చేసీ యేుర్పడ మణి యంకలో నతిథ్సి 

భాగము తీసి లతాంగి భ రకు, గుడువఃగం బెట్టి, 

=,” కుచేల, ౧, ఆ కర; 9. ఆలాపించు, కొన 

సాగించు. “గీ. రాగములు దీసి పాడుచు రమణ 
వచ్చి.” భా రా. బాల. ఒక; 10. (వ్రేళ్లరంధు 

లను) విణుచు. “చ, ఇెటికలు దీసి లుచ్చుకము 

నేర్చి...” వివ, ఈ; ఆ. ౨౩; 1). తెజచు, 
“కళ, చని. దిస్తనం దల్పు దీసి సంభ్యమ మొద 
వన్.” వివ, ళం అ. ౬3; 12. తశ. ఉదా: - 

వా అ తీసినాఃడు. 

వీరము, నం, ఏ. ఆ. న, దర్శిగట్టు, పుం, తగరము, * 

తీరికము. సం. వి. అ. న, తీర్పు, వ్యవవారాదులపరి 

పై_రము. విణ. (అ. చ. అ) పరిష్క్బృతము, 

తీర్పంుడినది. (వ్యాజ్యేము. మొ.) 

తీరు. చే. అ. క్రి. 1. ఇబ వేలు, సిద్ధించు. “ఆ, వేగ 

వడుట మేలె వినుము కార్యము దీరుం దీరకుండు 
ఆ శూరం ఉద్యో. 3, ఆ. ౨౨౦. స్వా. ళీ, 

ఆ. ౭0; 9. కగు. “క తగ వెణుంగ లేక యిటు 

వలె చెగువరివై పలుక నీకి తీరనొ... చంద, 
౧ ఆ. ౧౪౨; లి. శితీకమగు. “ట్, తీరినత_త్త 

డిక్ జవగతిక బుటముల్ దుమికించుచాడ్పు 

నక, దీరనిక్ర తడిక జవగతిక్ బుటముళ్ దుమి 

కించువాం౫ెం 'బెంపార బిగించి...” 

ఆ ౧౩. ఉ. వారి ఈ, ఆ ౨౨; 4 పరిష్కృక 

మగు, కుదురు. “గీ. జ్ఞాతులకు మాకు నేకార్థ 

నంగతులకుం చాలు తీరనియరంబు వంచి యిమ్మో 

భాగ. రా నృ_ం. 38౦0౫ 5. భద నెక్కు, మ 

క్కు. “టా. , అవారితసత్కవికల్చ్ప నావిభూహా 

వవావూర్వవృత్తములు సానలం దీరినజాతిరక్న 

ముల్ . వను ౧, అ, ౧౯. సా, ౨ అ, ౧౧౩; 

6. శక్యమగు, ళ్ బ్దాా నాకేశ్ళప్కియనందనుం 'జెనకే 

మానప్రాణముల్ గావంగ్యా నీకుం దీర్చునె ఫ్ర 

నిర్వ. ౭, ఆ, ౭౬, వి. 1. సౌందర్యము, అందము. 

“చ .. క్రొమైగులువన్నియం చేరును గొప్పుతీరు 
సలా ౨ ఈ ౧౯. వారి, పూ. గ్రాఆఈర్యా 

చంది షు. 

ల 

2, విధము. “క, వారలజుగడపుమాటల్స శీ రిధి వే, 

1377 a తీరు 

శేమి లేదు చేవి యనణగ.. కవల, ఈ, ఆ 

౧౭౦. వాల్మీకి. ౧, ఆ ౧౩; 9. హాద్దు, ఆవధి. 

“నీ అముజేరుంప సన్న యొయ్యారములకుం 
పీరు, 4. ఆ, ౨౭ పణం చక్క-నిది, 

సుందరము, “వ..,ణీ a నవరత్న ఘటికకవాట 
చీవాళీవెశేవంబులు...” ఊఉ. రొ. ౧. ఆ. ౧౩౮. 

వాంన, ర, ఆ. ౧౬౩5౨. 

తీరుకు. చే, విం నాట్యగతిభేదము, “గీ వోప్రు లన 

సారు లనం పీరుకు లన వెలయు శాట్యగతిభేద 

స! అం. భా. వ్ర" ౧౩౦. 

తీరుడు. జే. స (క్రి, ఇ. ప్రే) 1. సవరించ 
సరిదిద్దు. “మ. అలకర్ కీరిచి మున్దు వెట్టుకొని 

సయ్యాటంబునక్ జంటివ, జిలుగుంబయ్యెద 

వళా 3, అ. రాం. విజ, ౧, 

ఆ. ౬౯౬ 2. కావించు, చేయు. *చ...బెంళం 

చొసంగెడిగంగలో సమం. చికమతి నిత్యకృత్యము 

లశేవము రీకిచి...”” దశా. ౧) ఈ ౯౨. జై, 

౧, ఆ, ౧౩౭. 

తీరుపు. దే. వి. (తీరుధాఎ 1. అందము. “వ,,.కను 
ఇిన్చలకచ్చు దప్ప నుండి బవరిత్రరితీపుచూపు చూపు 

తీరుపుల,. =” చబంధ ౭౮ 2, నృ క్రగీకవాద్య 

ములు సమముగా ముగించుట. “సీ. అభినయం 
బులకోపు లరువైనతీరుపుళ్ వెలయంగాం బద 

వాళివిధ 'మొకర్తు” ఊ రొ. ఇ ఆ ౧౩౯; 

లె. వరిష్మా_రము. (చూ. తీర్చు 

తీరుమానము. దేశ వి. పరివారము. “గీ. ఆన్ని యిటు 
లాడః గాంచి మురాసురార్తిరమణి చాసరికవ్వు 

దండమునం దీరుడదీరుమాన మటరామని “తెజవ 

పాద్యపద్య ముల వ్రాలె నళి కమి వ్రాలినటుల 
రాధికా.” ఈ, అ. ౯౧. 

తీరువ. చే. వి. విహితకృత్యము. “సీ. ఈశేడుజు 
ములవారల:  బుట్టించుతీరువ యీవేల్చుపారు 
పత్తేము.. ” చంద్రి. ౨ ఆ. కిక; 2. కాపులు 
వంటపొలములకు నీరు "పాణించుకొన్నందుడై. 

భుత్వమున కొసలపధనము, "లేక ఛాన్యము 

మొ. (శ. రఈ వాం 

తీరవడు. ద్వ. అ. క్కి. తీరుశేవడు) అందమగు. 
“వ, ,.హారముకాశారకంబులు నఖకోరకంబులం 

నీల్ తీరువడం “జేయుచు...” స్యాం ౨ ఈ ఇగ 
రం రా. బొల, ౮౨ పు, 3 

33 
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కొంగు జార్చి .. ఫ్ 



తీ ఏ 

తీర్చు, చే, స. శ్రీః (తీరుథా. శ్ర) 1. చజవేర్ను, 
చేయు. “పీ “సృథవేది యాకొండు దీర్చు ెంకటి 

వని మొనం కొని...” భార. ఉద్యో. ఈ, ఆ, 

వ౨వ౧. కాకీ ౪% ఆ ౨౧౮ 2. సవరించు, సరి 

దిద్దు. “సీ. జడలుగట్టియం నింత సక్క_మైనది 
వేణి దీర్చిన చెలు లెంకద్రేణి యగుణె,” కు. సం. 

౭, అ. 2౭. కవికా పీరి. ౨౧; ల. పరిష్కు_ 
రించు; న్యాయమును నిర్ణ యించు, “ఆ, అనిముగని 

పోరు నర్దవిభెగంబుజూద  మనెడునట్టివారు 

పుట్టు, జనులు కోరి వచ్చి సభ జెప్వుదురు దీనిం 

చెలియ నడిగి విభుడు దీర్పవలయు.'” విజ్ఞాం 

వ్యవ. ౧౭. భార. శాం. ౨ అ, 325) 4 కనుం 

గొను. “క ఇవ్చెద నని నురకెలముంచెచ్చియు 
శోధించి విలువం దీర్పంగ నడుగక్, బుచ్చుకొనం 

దిరుగ నమ్మ, నచ్చటం గలవైశ్యులందు నధ 

ముంజె చాలున్.” నిరం. ఇ, ఆ. ఈళర్యా ర. నమా 

ఛానవజ చు. “క.- వారివాక్యము వింటిక యిది 

యిరుదెజిగసలజనము లకును హితమును ధర్మోత్తర 
మును మై యున్నది య#ీో;వెరవున శక్యంబు మనకు 

వీరలం దీర్పన్”” భార. ఉద్యో, ౧3 ఆ. ౧౮ 

ఆము. 3, ఆ. ౬; 6. సిద్ధంవంజేయు. “ఆ, వేల్పు 
మానియందు వేడుకపడుకూర్చి, సతులకోక్క_ 

దీర్పం జాలి యపుడు.ి పారి. స్ప ఆ ౨౩; 7. 

(ఆఅశ్య్వాదులన్ఫు శిక్షించి వశవజచుకొను. “సీ, 
ఇెనంగకరాకలములదిరుదుకనంబుల జలము డింవక 

తీర్పం జాలుటయును.ి భార విరా, ౧ఆ. ౯౫; 

6. (తిలకాదులను చక్క_ంగా నుంచు. “సీ, 

నిటలభాగమునందు నిడుసోయతీరుగా మళ్లైపూ 
య తీర్చిలో వైజు ౨ ఆ. ౪౭. 
తీలు. ఛా చే) 1. ఏర్పాటుచేయు; నిర్మించు. 

కళ్ Brier నలువ యంచు go 

నడురేయి నిశాంతముం జొచ్చి యచ్చటన్.” 

దశా. ౧, ఈ ౨౬9. హార 3, ఆ, ఇల; 2 

ఒగ్గు పన్ను. “క్రి యఃవమనోవృగరాణిం దవి 

లించం దీర్చిన మదనవాగుర లిందువదనకురోలం,.” 

నెవ, ౨ అ. ౧౫; తి. అమరు, “గ్ల, జేవప్రా 

బోపకరణముల్ దీర్చుటకును” దశా. 3, అ 

1878 

తీ_రిఫ్రూ దాలు. దే. వి బం కుండల పె 

గ 

త్రీక 
థా 

విరా. ఈ, ఆ. ౨౦౫. వారు ౨, ఆ. ౧౧౯, ర్, 

తొలంయించు, పాపు, “మం సకలస్తుత్యతవి వ, భావ 

నిధి యీాసందేవాముం దీర్పవే” ఊ రా. 3, 

ఆ౭2ర, నెష. ౭, ఈ ౧౫౦; 6. కడపు, “క, 

త్రృద్వనిత యును మదనవేదన) దినశేషము దీశ్చి 

యుగము దీర్చినభంగిన్,” శుక. ౨ ఆ 35 ౭2; 

7. నిరువయోగ మొనర్చు. “క, సర్పము ఖశరము 
గల దన్వుడర్పంబునం , గీ నీడిం దొడరం దలకు 

వారి పెం, పేర్పడంగ నదియ కా దట, తీర్చ 

వలయు వాని చెల్ల దీర్సుతరునశై భార, ఉద్యో, 
౨ ఆ ౨౭౪౨. కుచేల, ౧, ఆ. జ రి, చంపు. 

“క్క నిన్న యజసచ్చిపోయితి, వున్నయజయం 

చేయడు దీర్చి యుడివెద సీగుర్యోన్నతి.. .* భార 

ఉద్యో. శ, ఆ 3ళ౧. రామా. రా ఈ ౧౭౫. 

తీర్ణము* సం. విణ. (అ. ఈ అ) 1. దాంటయడినది; 
2, స్నా నముచేసీనది, 

'చేయునలంకార 

విశేషములు. “గీ. తీ ర్తిఫూదెలు కులుకులు త్రేట 
గట్టు, + *=మొదలు గాంగం బనులు నిర్మి ంచు కండ 

లె నకండు.” వాంస. గ ఆ, జ. 

సం. వి అం పుం 1. బుద్దుడు, 2 

ముని తి. విష్ణువు, విణ, (అ. ఈ. అ.) తీర్థమును 
నిర్మ ౦చిన వాండుం 

తీర్ణమాట. మి. వి. (తీరదూడుధాఎ స్నానము. “చ, 
తెరలక కాళికానగరి చేవకరంగిణిం దీర్ణమాటకై, 

యరుగుచు ,. కాళీ. స ఆ ళ౯. 

తీర్ణమాడు. మి. ఆ క్రి. (తీర్ధము ఆడు. ) స్నానము 
చేయు. “చ, వలపల వగ శీవకడ పంకజదీరి ఈం 

దీర్భమాడి "న్పెచ్చెలంలును చాను నిందుముఖి "కేన 
విఘూవణుం బరాజనేయం నిచ్చలు, +4” కానీ 

ఆ ౧౪౯౪, జావ్నావీ. ౧, అ, ౧౮. 

తీర్థమార్చు. మిస క్రి.  (తీర్ణమాడుథా. ప్రే స్నాన 
హదు. అంచు “టా కేంద్ర కళా 
ధరం దిర్ధమార్చు విన ఇస్కంభమునం Ces 

సంగత మంగళ శాతకుంభకుం, భోంబితగంధసారరస 

యోగనుగంధనవాంబుధారలన్ .” కానీ, ఇ ఆ. 

౨౨౭0 

. వెళ. కు. సం. 9, ఆ ౨రర్శా ఓ (బుణము లీర్లము., సం వి ఈ పుం. న 1 మహవార్డులు స్నానా 

. కరివారించుకొను "స “పీ అనుదినంబును నంతకంతకుం 

"బెరిగెటీయథిపతిమున్ననయప్యు . దీర్గ. _ భారం 
దులం చేసికన దీఠటా కాదిపుక్యోదకము, ఉదకము? 

2. లీవు; ఘట్టము; లీ, నూతియొద్ద నుండుతో ఎట్టి; 
” 



తీళ్ల 
థి 

= ఉపాయము, మార్గము; 8, యోని 9. 

స్త్రీ రజస్సు; 10. అన్ని; ils ఉపాధ్యాయుండు;! 

12. మంతి; 13. ప్నాకృము, అక్హ్ముండు. 

తీర్థములాడు. మి. అ. (కి, (తీర్ణములుశిఆడు.) | 
స్నానముచేయు. “శా. ..దుఃఖంచాత గో దావరీ 

వారి3 దీర్ణములాడి కాంచి జగ్వంద్యుం బురా। 

రాతి ద, కూరామాధిఫు ఫీమనాయకుం ది లోకా. 
వసంధాయకున్.”' స 5, ఆ. క 

॥! 

షం “వి, ఆ స్త్రీ తీర్థ శేవశై పోవుట. 

వీర రాజము. స్క వి హలొ పుం న తీర్థశ్రే స్పము; 2 fe 

వ యాగపటరాము. 
WU లు 

తీర్థ వాసి, సం, విణ. (గ్. సీ న్ఎ 1. టో 

మందు నివసీంచు వాండు; తీర్థ సేవ చేయు వా౭డు. | 

(శ. ర) 
కీర్థనథి సం, వి, ఇ. పు3 తీరమందు చయందవనగిన 

శ్రాద్ధకృత్యముం బుట్టినది. 

తీర్ధము నం, విణ (ఆ, అ. అం) తీర్థమునందుం | 

తీరం. చే ఏవి (ఠీప్పశ+అరి) న్యాయాధిపతి. 

“కీ కోరాయములు వచ్చుకొలంది విచారించి 

పదియూాళ్ల కొకరి: దీర్పరిగం జేసె,”వి. శకుం*ర, 

ఆ సక చండిక. దికై. రద పు. విణ, |. 

తగవరి, ధర జ్ఞుండు. “వీ త్కీర్పరి తగవ రన 
ధర్మ జ్జుం డలరు” ఆం. భా. ద్వి ౧౮౩; 2 

బారుడ్కు వేగులవాండు. (శ. రు); లి, కార్య 

కర్త “ఊ వంచినతీర్పరుల్ నచివుపాలికి చేల 
క్ర ఎక ప్రణాములై డ్రై రా ఆ ౫౭. ఆం, భాం 

తృ. ఈ; క. మనోవారము, “క జగడంపుం 
గూటి వేలుపు, తెగజడ దారిగమికాని తీర్పరిపలుకుం, 
చొగడిత నుబ్బెడిసామికి ,. అచ్చ. ఫేం ౧ 

ఆ, ఈ. 

తీర్చు. చే. ని. (తీరు శా 1. (నవరించుట్క చక్క-ల 
బతిచుట.) “చ, .బహుదేశ వాసులంద టొకటి 

చేయుచో వెరవు దప్పక శెల్లుట యొట్లు గల్లం 

స్రీ త్త ౩56 సెకచాలువానిబలు తీర్పునం గాక పొసంగ 

చేర్చు చే.” భార, ఉద్యో. ఈ, ఆ ౧౮౪౩; 2. 

(వివాదముపరివ్ము.రించుట ఆవ్యాజ్యములో 

తీర్పు చెక్పినారు. 
తీర. చే. ఏ. చవంటపొలములకు నీరు 'పాళకించుకొన్నం 

దుశ్తై దృభుక్వమున క్రొనయగుధనమం లేక ధాన్య |, 

iui—18 3 

' 
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త్త పుణ్య తే తము; ర్, యజ్ఞము; 6, శాస్త్రము; 
7 

bea 

. |, D 

ముమొ, “ప, ,సర్వమాన్యములు కనడం దోచి 

వ్యాయంబు కొలు చ ర్వలవల్ల 
య 

వచ్చుధాన్య ములు..." డా, హావళ్ళు. ౧ అ,జనె, 

| తీర్యమాణము, సె రా, (ఆ ఆ, వి చాంటంబడు 

చున్న. 

తీఆమి. చే, వి (తీజు ఛా.) I, అక్క జ్ర అవసరము, 
అక్ష “వేజ్ 55 తెటరంగననన నొతులక్కు మారొడక 

యునికి లెన్స మకుజేం దు ప కడం, దీఆమి ba 

కడ: ద 

విరా, ౧, ఆ ౧౨౮ వ 

టులం దా,మోలు 

వల శంన్.” త 

ఇబ్బంది, చిక్కు.పెప్టీతి, “ఆ, ఎట్తిఘట్రములను చెడి 

యాపనల శు ఇెట్తేరీజములకు ముట్రంబకిన, సం 

లెల్ల? బాయు నింతులః బ్రజెలకునొనరం జాం 

గనినజశుల కందు భార ఆది. కీ, ఆ ౮% 

రీతిః. జే. వి. (తీణు భాం 

(శ. ఈ జా) 
తీలిపోవు. చే. ఆ. క్రి. (తీజుషాపోవు స్వార్థమున,) 

చచ్చుగతించు. కక్ వనము కావలి రొ క్షసవర్ల 

మడం ౫, దీర్ణః జివ్వ్యండు చేటితో? దీజిపోయెీ? 
మొ. రా. సుం. ౧౯. 

వీలు. చే. అ. శ్రీ l. చచ్చు,మరణి చు. EN 

సామ్రాజ్యపట్రబు సమతిం గట్టితి నల్పకాలంబున 

నకడు తీజె” భార. ఉద్యో. ఈ, ఆ ౨౭9. 
కారీ, 3, ఆఅ. ౧౨; 2. పాయుతొలలస 

“క, శమం బాఅంగ ఇడం బరిశావమ్ము 

డిజంగం బైవీజె నన్నదీపవనంబుల్ ౨” భార. ఆది, 

రో, ఆ ౧౯. స 3, ఆం ౨౨; 8. తయారగు 

నిరి వడు, మ 

దీటినట్లు కఠినో గ గమ మోయు , + + శుకం 
౨ ఆ. 3౫2౭. జ! రా ౧౫ ఆ 3౧౭; 4 

వర్పడుబయల్పడు. “కం తేజేం గొలంకులు,** 

ఫీజు బులినములు...” రు. నం, ౬ ఆ. ౧౧౦౬౪, 

ర్ సాధ్యమగు. గక కృతులు రచియింన నుకపులు, 

కృతు లొప్పం నొనంగ నొరునికిన్ దీఆుణె. ,౪” 

దశ. ౧ ఆ. ౮౦. నెం వంచ. 3, ఆ. ౨౦ల్యా 

6. వీలగు, అవకాశము కలుగు, “గ్. ,ఇయ్యెడం 

దడవు గాయోనిలువః దీజదు పోయి. రావలయు 
మాకు” భార ఉద్యో. ౧౩ ఆ. ఈ౨. కాశీ ళో, 

ఆ. ౧౦% 7. ముగియ్కుతంకమగు. “ఉం మితి 

య'నేకయుద్ధముల మోరు జయించుట కెల్ల నింక 

పచ్చి చంపు" ముయికొొ, 

రీజుబడక్రి ఆవ కొశము. 



తీఆు 

తోందీణ ననం గనుంనొనుండు,.. ఉడా వారి. 

౫, ఆ. ౨౨౮ భాగ, ౧౦ నృం. ఊ ౧౧౫౭; 

1850 తీవం 

దీప్తి కల్కి సాతొళముం బట్టుచుండు,, ల 
ఆము, యు. ఆ ఏ, 

రీ. సరిపో వ్ర జరీ ప్రాగ్ఫోక్షలక తీజు బహు రీలు, చే, వి అడంగుట, (చూ రీలువడుఎ) విణ 

జనాన్నము దీఆి నారుల కొదవుం బునిప్రయక్న, 
గీము,, అము. ఈ, ఆ, ౧౨౭; 9. వరివ్భాత 

మగు. “గీ, జేవానాశంబుతోడన తీటు చెల్లబుణ 
ములును. 4.” భార ఆది సి ఆ. ౭౧. నీలా. 

5, ఆ 96; 10. పాడను. “గి, తీజె: గతివయ 

అల్పము. గీ, ఒకతె చెక్కు_లపె మకరిక్ష 

వ్రాయు నొక్క తెక మెల్ట జడ తీలు చిక్కు! 

దీయు,నొక్కవని యొష్పుడును గల్లి యుండుం 
“జి గార్యభరమ్ను పెదనం గూడ దాబ్రావాణంనకుో 

నిరం, ౨, ఆఅ ౨౨, 

దినములు చేశ మెల్లునుళ్లై పట్టినచేనిక్రమంబు త్రీలుపడు. ద్వ.ఆ. | కి, (తీలుశవడు) 1. తస్తుతీణించు, 
గాయ స్వా గీ ఆ. ౨౬; 11. నళించు. “గీ, 

క 
జ్ఞననమునం బూర్వకర్శ నంచయము లెల్ల దీజు.... 

దౌ యా ఆఅ, ౧.౨ Da చేమన. హ్ జః ళో, 

192. ఇది కృియాపదముల. కన్ముప్తయు_క్షమై అవ 

“కీ ఇట్టు లత్యుగ్క మన్ను గీ వ్య మేస నేయి, కాల 

వశమున దనుదానం దీలువడియెలో పాండు. క్క, 
ఆ ౧౮ 2. నళించు. “గీ చేశకాలాంకరంబులః 

దీలువడన్సిబుఏ సౌందర్య 'మొక్క_ం డేదుశము 

గాక్కుగాత్త సౌందర్య మేరికిం గలుగ దనిన,చాని 

చేసితీజును. (తవ్పకచేయు నని భావము) వి. = విని విన్నమై యుండే దనునకుండు” వేం. వంచ, 
సంధ్యిఒడంబడిక, “చ .4,అది సక్కన రాజ్యము 

పాలు లేక త్కీటుక కొడంచాటు గల్లిన నెణుం 
గమి వెట్టక,..” భార. ఊద్యో. 3, ఆ, ౧౦౨. 
భార. ఉద్యో. ఏ, ఆ. ౧౧౬. 

రీణుగడ. దష్టంవి. (తీజుశకడు 1. ముగింపుఆవసానము. 

“గ, అనను నీదేవా మంటినయట్టిపుణ్య,వశముమై 
నాకు నురలోకవాన మహిమ,దివ్య డేవొంబు 

౧, ఆ. ౬౯౬; 98. దుర్చలమగు,నిస్ప క్త రమగు, 

“ఊఉ, మేందీవ నటించ 'నెన్నుడుము దీలువడం 

గటి గుల్క పు వేం, పంచ. ౧) ఈ రాణ. 

తీలావడు. ద్వ అ ఇక” (తీలు+ాపడు ఆడం 

మయుంగువడియుండు. “సీ, భూమి (క్రించుగం 

చాజిం బొరిం బొరిం గురువేరు లిమిరంబు గువూ 

లలో? దీలువడియొ.” ఇందు. ౨ ఈ ౧౬0% 

శాబంబు లీణుగడ యుగ లగ శుశ్యుపకృతి సిక  ర్రీవ, వె, వి, (సం దరూ లక,వల్లి. “రగడ. ఎనయు 

చెలమింశేతు.” చృికృభా. ౫, ఆ. ౪౦; 2. తీజీక, 
తెజపి. (శ. రు 

తీవ తీవ తలంగ 

'మెట్టకు "పారి. క్ర ఆగక, రుక్ Dy. సం. 

'పాాజవదంబు నాం దల 

తీజుమే. చే. స. శ్రీః (తీజు ఛా. చే) పరివారించు, | తీవనవు. ద్వ. వి. (తీవగానవ్వు తీధవలె మృదు 
చ్రతీకారముచే ఊపళమింపం జేయు. “౯. కార్త 
పిర్యనుతులం తండ్రిని జంపీనవగ రీజుచు కొనవ'లె 

నని... దశా, ౬, అ, ౧.9. 

లీజుదల. జే. వి. (తీణుఇ కల ముగియిక్కఆఈంకము | ప్రీవంచోండి, ద్వ. విం 

“క. ఫీముసీనుండు చేడు సంగ్రామమునకు?, దీ జు 

దల యగుంగా కని... భారం భ్స్ష్మం ౨, అఆ. 

౨౦. నిర్వ ౧౦, ఆ. రర. 

వుగ నుండునవ్వు; లేనవ్వు* ర్స్ తియ్య లేనియ 

లాలు తీవనవ్వులత్ డితోక్కు.పల్కు_లు విని 

చొక్క. లేరు.” కటిక. ౧ ఆ 9౯. 

(తీవ? పోండి నునోజ్ఞురా 

లైనస్తీ; స్తీ “గీ. .వాట్టుగావు మని 'వేండు 

కొనువాండం దీవంబోండిల అచ్చ. యు. ళళిర,ం 

కద, ఎగ్స్ ఆ రాని. 

తీజుపడు. ద్య. ఆ, (కి. (తీణుశేవడు తెజిపియగు, తీవయిల్డు. ద్వ వి. (తీవశాఇల్లు పొదరిల్లులతాగ్భ 
(చూ తీజుపాటు). 

తీజుపాటు. డే. వి. (తీజువడు థా) తీజికఅవకా 
శము. (శ రు ((శ రే వాం 

తీజుబిడి దే. వి. (తీలుషాటబడి) రీలీక్కఆవ'కాశము. 

వాము. “క. వగ ముట్టుకొనినం జిత్తము,వెగడ్ 0 

దగ మేను గలయ వెవ్షల భృతిపాంకగల 

నొకతీవయింటికిం దగియుండెదు చంద్ర కాంఠక 

లము సేరెన్=”” భార విరా, ౨ ఆ. 9 ౦౮ 

వీలగు, దే, అం శ్రీః (తీలు అగు) అడయనిన్సత్వుం తీవంజే, ద్వ. స. (తిగగావంచే్య. నాలుగు, “నీ 

డు “ట్. థీలగుకంతు వెంబడీన' 'తెమెరలున్ రమ వీవేల్బు గుబెళాల్పుతీవంచ మోములకుభునలబలు 



తీవ 1851 తుంగ 

a 

కొవ్వు దొలగ మాటెో”ో నీలా. ౧)అఈ ౧౨, తీవియ. వె. వి (దం డీర్డు. 1. లకక. స్రీ 

ణో | me 

నిరం ఏ, ఆ. ౨౦. '  శకార్సిచ్చు సొ శివం గంది క్షూవక్యంబు. 'బౌపించు 
§ యు కో 
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తీపరక తె. చె. వి. (లీవరము శక త్త) 1 వేగిరవడు . తవియరూప్ర నొంది యు న్నట్రివనిళ ++ మార్చ 

౭౭, నది,క్వరపడునడి. “చ... తానలఘుజపంబుతోడ, ౧ ౫ వరణ, పార్వ. ఈ, ఈ. 
నిలు లార్చుచు మేడకు. జేర చూజెం నవల! తీవిరము. జే వి, తటుకందూతి (శం రు 
విభునందనుం జెలిమి-చానలు తీవరక త్తి లౌననన్.” | తీవె జ తీవయం “గీ, ముదుకు:దీవెల చెప్తా మోపు 

ఇందు ౬ ఆ. ౬; 2. ధృష్టుర్యాిలీ వ స్వభొవు ని హర. ౧, ఆఅ. ౨౦. 

రాలు, “ఉ..,.రా వది యేమి రా విజయరామ '! తీవ్ర. కం 

యటం చిలు దూజి బల్లి మైందీవరక త్తైనై వెయి... 2, 
తీసుకవచ్చితినా తలోదరీ.”' (ఆడిదము సూరకవి ర, 

చాటువు.) 'త్రీవగందు సం. ఏ. అ న్నీ, పిమము 

తీవరపడు, వై. అ. (క్రి, (తీవరముశపడు) క్వరవడు, ; ప్రీ వము. నం, ఏ. అ, పుం కే వా౭డిమి; 8. చేండెమి; 
చేగిరపకు. (శ, రు ౩, కారము; క, ఇనుము; ర. తగరము; డై. ఆతిళ 

తీవరపాటు. వై. బి. (తీవరపడు ఛా.) తొందరవడుటః లము; 7. తీరము, ఒడ్డు. విణ. (అ ఈ అ). కే, 

(ఈ రు స్ వా(డిమి గలది, తీక్షము; ల మిక్కలి మేంజి 

తీవర పెట్టు. ద్వ. స. క్రి. (తీవరము+- పెట్టు) వ. గలది, ఆత్యువ్ణము లె ఆధిగము; ఓ కారము 
చెట్టు చేగిరించు. “క. వరునెటుట నంత గన్యా, గలది కటువు; 5, భయంకరము, జగము, 

వరణం బొనరించి మంచివైభవ మెసలన్, తెర తీపిజేంత. చే. వి. (తీసివేయుధా); 1. తొలణించుట్య 
గట్టించిరి వారి మది, తెజగౌట్టదొ మణియు| ర్ల వ్యవకలనము. 

మరుండు తీవరపెట్టన్,” ముకుంద. 3;ఆ. కిరాణ. | కిక, చే, స (కి, (తీసివేయు) కే. ఖండీంచు, 
తీరము. వై. వి. (నం. తీవ్. కం తీవరవు. తే| సజ. ఊదాసేవు నాతల తీసిజేయుదుచాగ; 

రీవరమ్తీవిరమ్ 1. తొందరుత్వరం జక 2. తొలయిచు.. ఊదాావానిని ఉద్యోగము 

కిని బోవ మలక రు ంపంాని వు నుండీ తీసివేసినారు; లే తగ్షించు, ఒకసంఖ్యునుండి 

ల నాన జేమి యని వ మటొక సంఖ్య వ్యవకల షి యు. ( వ్యవ.) 

దిగిచి మగడ పార్వ. ౫ ఈ ౮ అం- |, పదింటిలో ఆటు రీసీవేనిన నాలుగు మిగులునుం 
వం జగ 2. చిరాకు కోవము, “గీ, సంధ్య తు 

యన్న శిరోవ్యథ సంభవించు; భ్స్త భారణ మన్నం | 

షీవరము వొడము.” నిరం, ౨, ఆ. ౨౫ 'తుంగ. ఉచ. చే, ఏ. (క. తుంగ వృణపిశేషము.కో 

తీవరించేు. వై అ. (కి. చిరాకవడు.కోవగించు. క్వ! “కం సరనులు వేవట్టినచో,విరసం బగుకావ్య మైన 
తమకాన ధవుండు కందర్ప శేళిం బెనంగ చెంతకే! వినిపించిన -న్యాదరణీయం బయి 'వెలయచెెథరం 

బని తీవరిం సాగులో శకాం. ఓ అ, ౧౩. స బువ్వులం దాల్చి తుంగ కలశెక్కు గలిన్. 'ద శాం 

క్రి తొందరపెట్టువేగిరించు. “వం, తను వరించి న. ల్ ఖ్ న్ సం. వి. ఆ. స్త్రీ, 1. జమ్మి, శమిశ్ 
నోరులునం _ దీవరించినయక్కన్యకు గర్భాధా _ “ కేనటీరి, * 
Wiss బి సాదించిన ఊఉ. రా, ౨ ఆ. ౧౩౬. రుంగకముం సం వి, అం పు, పొన్నం పున్నాగము ష్ణ 

శళాొం: ర్క ఆ, ౨౯. తుంగకసవు. జే. వి. (తుంగశాకసవు) తుంగగడ్డి. “సీం 

తీవరుండు, సం. వి. అ. పుం. 1. సమ్ముద్తుంయ; 2+ మసక తిత్తులు తుంగకనవ్రచాయలు _ వసీగొయ్యలు 
జేయలం బట్టువాందు, క్రైవర్తుండు;. క. బోయ జనవమోకులును కలలు.” వెన్న. ౨ అ, ౨౦5, 

వాండువ్యాధుండం. తుంగభద్ర. నం. వి. అ. స్తీ నదీ'భేదము. (ఇది 

తీవసరులుం ద్వ. వి. బ. ధాన్యవిశేషము. “గీ. తెల్ల కృష్ణానదియ.సనదులల నిది, 

నట్ల'చెన్నంగులుం నీవసరులం హంస కంర. తుంగభద్రము, సం వి ఈ పుం మదపు టెనుంు. 

జా 

న 



తుంగ 

తుంగము. సం వి* అ పుం. 1. కొండ; 2 పొన్న; 

3, కొన &. కొబ్బెరవెట్టు; ర్, ఖడ్డమృగము; 6. 

బుధగ్సవాము; 7. ఉచ్చస్థానము. (జ్యోతి) న, 
వ మ విణ, (అ, ఆ ౪) 1, ఎత్తైనది, 

ఉన్నశము; 2. పొడవైనది 8. వ్రథానము; డ్డ 
డ్మాగృము. 

తుంగము స్టీయ, "దే. వి. (తుంగ4ము స్టీయు తుంగ 
“గ, గార్మ్కచెటు నింజెటుం 

అఆ 0౧ ఆ) 

దుంగము స్తియలు పీంక్కగుంజు మొదలుగం దిన 

గడ్డయిక్క.దుంప, 

దొరశొనియె జనము.” కాళ. 3, ఆ. ౧౫౧. 

తుంగ. నం. వి ఈ. స్త్రీ, 1. వను 
ఫ్ర రాత్రి 
పొడవైనది. 

ఠరుంగుండు, సం. ని. అ. పుం. ss 

తుందే. చే, స శ్రీ” (శునియు థా, ప్రే) ఉాత్తరించు, 

చించు. లస అలపరించి చతుర ా వారములను, 

దుష్టి వేసి దుకూలము ల్తుంచి తుంచ్చిక ట్ర నిచ్చిన,” 

ఉ. వారి ఈ, ఈ ౧౧౫ 

తుంట. యు, బే, వి, 1. తునుక్క ఖండము, శకలము. 

“కా, భుంటాకధ్దుని మించుకర్శమొకొ నాక 

ర్త ౦బు నూసీం,దు దులం: దుంట 'శ్చేయంటె.... 

అః క్క ఆ, Fh అం. భె (ప్ర. ౭౯ 2, 

వెలకు. ఇతుపు నో (కయ నా తుంటవిల్లు 

మున్నగు ఆ నృ థధన్వర్థ ప్ర పస క్షిలోనే కన్పట్టు 

చున్నది.) టో ..ల్య్బవె న్ నుజ్జగంబు న్కుద్దండత 

నొక్కూుతుంటవిలు దాలిచి యంటినం గందుతూ 

పులన్.”” వను, 3, ఆ ౧౭౪. వై. విణ. (సం. 

దుష్ట క. తుంట దువు(డు, తుంటరి. కవు 

విశలంబు లయినదధికుంభశకలంబులం బొడగని 

ఠతుంటకొడుకు వెన్నం దింట యెొఆింగి,,, భాగ, 

౧౦ స్కాం, పూ. ౨౬౦. 

కుంటరి. ద్వ విణ, (తుంట ౫ ఆరి = స్వార్థమున ) 

దుష్టుడు. “ఊం తుంటరిమారుణొరి బడ్న దోయక 

ప్రూవునం బానిపోలె లో 70టనికూర్తి నన్ను 

బ తికించి,.౪*” పె, శకుం ౨, ఈ ౨౨౪౭. ద్విః 

వారిశ్న. ఉ ఒర గా. 

కుంటవిలుకాందు ఇ తుంటవిలుతుండుం 

చేవ. ౧5. 

రుంటవిలుతుందు. బే, వి మన్మథుండు, ఇత్వధన్వ్యుండుః 

“A క్రనగఖీరఠ నాక్ హ్రదంబునందుం దనమనో 

అం, సం. 

1582 

పుఖ 2. వాయింటో; 

తి. విణ, (న్, నీ.న్) 1. ఎ్తెనద్యి 2. 

తుండు 

విస్త ఎకి నికంబకలనునందు, వెలయ నిలు: 

డంతలోం దుంటవి లుతుచెలువ,భంగి౭ దులకించునొక 

్షమూవానాంగి యయ్యె.” &. రా చె ని ఆ రక, 

యర కండూతిె 

రాయు. గర్క. శం బగుతుంటిం బీంటవెటిన మా 

“పిలిల.” న కో, ఈ ౧౭. లో ణ'ణ 
తుంటికూర. ద్వ వి. ఒకవిధ మైనకూరాకు . “ఆ, 

గోయగుకూర యీలకూర చెంచలికూర, తుంటికూర 

పొన్నగంటికార..,” వి, పు. ర, ఆ, ౨౭౫% 

తుండ శేరి. సంచి. ఇ ఈ. స్తీ . ఓ ప్రక్తికెట్టు, 2, 
దొండ శ. 

తుండము, ఉభ, వై. వి. (సం. తోడనమ్. త, తుండం.) 
ఖండము, తునుక. “వ పొండవాగ్రజుం డకని 

కోదండంబు తుండంబులు శేసిన ,..” భార, దో 

౨ అ. ౬౮. భర కర్ణం ౨) అ, 23౨. సంంవి, 

ఆనం 1. నోరు 9. ముఖము; లి, వనిముట్టు 

మొన; ఓ ఏళుయగుతొండము; లీ. దోవమతొండము, 

శుండి, నం. వి. ఇంపు, !. నోరు; ?. ముఖము; 9, 

పవత్మీముక్కు. ఇ ఈ. త్రీ 1. దొండ; 2 బద 

నిక; తీ. బొడ్డు నాభి, న్. పుం, 1. వశీ; 2, 
ఏనుగు; 2. దోమ 

తుండించు. వై. స క్రి ఖండించు, నజకు. 

వాలంబుల నజకియు? 

తుంటి. దే, విం పిజ్లి,ని తంబము. 

వన్న 
దొడలు తుండించియ. 

దొండంబుల ఖండించియు. . ౪” భౌగ, ఇ, స్కం, 

3౭20. డ,. వరి. జ, ఆఅ. ౧౨౯. (నాథ. 

శుండిక. సం, వి. అ. స్తీ" 1, దొండ శో; 2. బొడ్డు; 

తుండికేరి. నం, = తుండశేరి [వా(డుః 

తుండిభుండు. సం. విణ. (ఆ. అ. అ) ఉజుకుబొడ్డు 

తుండిలుండు, సం, విణ, (అ, అ ఆం) 1, ఉటుప 

బొడ్డువాండు; ర. పదరుంబోతు. 

తుండ్లీరము. సం, ద అ. పుం దొండ శో “క. మానిక 

మగుగుడరసమున్కనూ నినతుండీరఫలమొ యొగిందే నె 

కల్యన్నాని మృదు'వై నపవడ మొనా న ద్రిజతీొప్ప 

మోని నయమై యుప్ప్వున్.” కు, సం, క, అ ౬౨, 

తుండు. జే. వి. (క. ఈ తుండు) 1. ఖండము, 

తునుక. “ఆ, తోచు శకలసంజ్ఞ తునుక తుండెము 
శుండ్కౌతుండు తుంట వణీయ తునియ య్రుక్య 

యన ,. ,.”ఆం.భాం చ ౭౯; 2. జారుఖండము, 

భ్రూ నితునుక, “ఆ ఇంకం గోములాంగి నేలకొ 

వన లలల చచ్చి వ, చక హ్రాదండ "జేర్చి 



తుండు 1383 

మొల 

యెొజులగ వంచు భటులు” సానంపో, ౨, ఆ.. 

౨౭. పు, పాండు, ౫, ఆ, అరా. 

తుండువడు., ద్వ, ఆ. కి" (శుండుగావడు) మోడు: 

పలె నగు, మొండియగు. “గీ, నల్లచె తుందుపడీ 
బ్రావాణత్వమునకుందావలం బై నవెడజన్నిదములం | 
చాల్చిలో దశ. 3, ఆ, ఈ. 

తుండె. చే. వి, తునుక. ఆం. భౌ. చ్ర ర 2౯. 

తుండెము. డే. వి. తునుక, ఖండము, “మయ .., పల్లము 

గుజ్తమున్ రవుళునున్ వేంటారుతుంటెంబు లై ,చెద 

రంగా వడివ్రేయుం. , + విక్ర, ౬ ఆ. ౭౯. ర. 

వి 3, అ. ౬ళ, 

తుంతుర్వని. బే. వి, (క. తుంతుర్వని) తుఇపరుశీక | 
రము. “సీ, ఎలమి లేందరలల నెలయుతుంతు | 

ర్వని నగదమలనూ_క్టికాతతలు గాంగ 2 ఖం. 

భా ఆ, ౭౨. . 

తుందకూపి, నం, వి, ఈ స్రీ" బొడ్డు, నానీ. 

తుందవరిమృజుండు. సం, విణ (అ. ఆం అ బొజ్జ | 

నిమురుకొనుచుం గూర్చుండువాండు - సోమరి. 

తుందము సం, వి, ఆ. న ఉదరము, బొజ్జ 

తుంది, సం. వి, ఇ. స్తీ నం 1. ఉదరము, బొజ్జ; 2. 
బొడ్డు;నాఖి. విణ, (న్. సీ. న్) బొజ్జ కలవాండుం 

తుండిభుడు. నం. విణ, (అ. అ. అఎ 1. పెద్దబొజ్ఞ 

కలవాండు; 2. ఉజుకుబొ డ్తు కలవాడు. 

తుండిలము. నం. విణ, (అ. అ. అ) 1. అధికము, 

ఎక్కుటై నది; 2, భరితము, నిండినది. “మ... 

నభోవాహీనీ, లవారీశీకలగంధ వాహీపరిఖేలన ంజరీ | 

సౌరభ, గృవాకోందిందిరతుందిలంబు లివి మళ రాం: 

తారస తానముల్ స్వా ఆ రగ. | 

తుందిలుండు. సం. విణ. (అ. అ, ఆఅ) 1. పెద్దబొజ్ఞ 

కలవాడు; 2. ఉయికుబొడ్డు కలవాడు. 

కుందుడు. చే. వి. తొందర, (చూ. తుందుడుగొను 

యిట్టిభోగ మోవు చేకాలమం వైన, నశుభవించి. 

తుం 

న భానో. క్ష CC అ 

బూని యున్నముని2టములన్ విరవాద మొగ్గ మె 
ఎమ్ 

రలుంగుల పాలువెస్ జయమందుదు దుందుడు 

కాయనట్టు-గాం నొలవన దెక్చుకోనివొ వుకున్ 
ల్ >” అవా 9 CS 

నొడుజే మపళోం వలంవపోన్. చంద్రా. డన 
లా 

శగినరీతిదొరల కృతుల సఖుపి నంవొజమ 

బని చితుంచునుకు చందమున జాల నవ 

సా, ౨, ఆ ౧౪౪. కస. ౧౩౯. ౩ 

కంపము,చాంచల్యము.. “సీ. ఘన మైనరారాపు 

XK 

చనువోయిరాయిడిం దుందీఫలంబు తుందుడుకుం 

జెండ స్వా, ౧, అ. ౫ ల అతిశయము, అధి 

క్యము, “ద నడుంకక కంనుకారణమునం డను 

బొందినళో కవహ్నితుం,దుడు కపు తగ సేశుం 
డవభూకము చేనె మృ గేంద్ర, ఫీకి9 వొడ సమయము 

రక్ష కుంభభృ్ళశతోయముబే నఖిషేక మాడి...” 

సాంబో. ౧) ఆఅ ౧౨౯; 6. తొందర పాటు 

అనాలోచికశారిత్వము. “సి, పెనంగి చే ఇడి 
పీంచుకొనిననేరమి పోవం లన నిన్నండు నిల్వ. 

గలుగునొకొ.. డ్రీయ "మిజుంగక యిడ్డ పెట్టు 

తుందుడుకు వోం గల్య్యాణ "మెన్నండు గలుగు 

నొక్కా” విజ 3, అ, 3; 7. ఉత్కంఠ, 

తవాతవా “చ... మేనితోంగదియంగ. గూడ 

కన్నను సుఖస్టితిం 'జెంచెద వూర ఏలోోకమున్, 

దుది యది గా దటం చనినం దుందుడు ేటికిం 

బొమ్యు యింటికిన్. ఊం వారిశ్చ. 65, అ ౧౪౩౨, 

విణ తొందరపడి కార్యము చెయుచాండు. అనా 

లోచనశీలు(డు. “సీ, కొడుకు తుందుడువైనం 
గోడలు దొంపాన సవాజుండు తనకు నసాధ్యుం 
డైన” వేణు, శ ౧౨ 

తుందుడుగొను. జే. ఆ (క్రీ. (తుందుడు?కొను | తుందునుకలు,. దే. వి, బం (తుళుకలు?తునుకలు) 

క్వరవడు,తొందరపడు. “ద్వి. త్రోక్కరా దని 
విని తుందుడుగొనుచ్చునతులశేపోంశ మైనట్టియ 

నంశ్కవలి శివ్యముఖ్యు 'లేర్పడంగ నిట్లనిరి” ద్వి. 

వరము, ర్యా ఆ. ౬౯్కు పుం 

చిన్న చిన్న తునుకలుం అత్యల్పఖండములు “వ, ., 

వరిఘూాఘాతంబుల6 బలకలతోడన  పునుకలు 

తుందునుకలై రూపుచెడి  మజిసినచోట్టును” 
కలిక ౨, ఆ ౯౯౭. 

కుందుడుకు, బే. వి. (దుడుకు+దుడుకు) 1. నంతా | తుంపర, వై. వి. (నం. తుఘోర) గాలిచేత చెదరి 
పముుమనోవ్యథం క్త చులుకన నన్ను గన్న మన వడునీరు మున్న గువానిబొట్టుశీక రము. ఆళి 

నున్ లయమండంగం కేపి నన్నునున్ లువయం ఆలరులయందుండియున్. దొరంగుమీరందధారా 
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బ్బఎవంబు = 

సీటితుంవరలన్ దొరసి...” 
౧౯౧. అం, భెం చః ex. 

తుంపీస్ట. చే. వి. బ. తూరవాన, (శ, ర 
తుంపురు. వై, ఏం నం. 

“కీ కళుకులై. కమి: 
మెొగమునం జెమటతుంపురు తెలర్చ.” 
ఆ, ౮౪. రవి, ఆ. అ. ౭0. 

తుఎపెనలాడు. దే అం డీ 1. చలించు. కదలు, 

“ద తోొకతొకమాటలున్ నొసల దుంపెసలా 

'డెడుకుంగరంపు వెం డు కలును,..” కవిరా, ౨, 

అ, 539. పె శకుం ౨ ఆ ౧౩౯ 2 

శ డించు “సీ బినభు క్రిం గామి తుంసెస 
Ie క వెట్టిన తెలి WwW ద్రనంగం' 

చంద్రా. ఈ ఆ. 3౬. ర ఒచ్వు, నేక పదపడి 
కలిరుజొంవములం దుం"పెసలాడి వసరు మొగ్గలకీవి 

ఇసకమెసయగి. క్ళ శరుం. ౧, ఆఅ, ౭౧. 

రుంపెస్తలు, చే వి బ, బాలికా క్రీడానిశేషము 

“వ,,,మచ్చికలు 'హుచ్చ నచ్చనగండ్లు వెన్నెల 

కుప్పలు గుళ్జెనగూట్ల తుం పెసలు డాంగిలిమూం 

కలు,“ భోజసుతా, ౨ ఈ ౯. 

తుంచపెకలుగునియు. బే, అ. కి," “తుం పెసలు + 

ననియు) తుఏపెసలాడుచలించు. “సీ, కొలు 
బెలపైం దోంచునిరులు నాం జెలువొంది నొస 

టిసెం గురులు తుంపెసలు గునియ,” భాగ, ౧౦, 

స్యాం, ఉం ౬రాం: 

తుంబ గం. వి, అ స్తీ" 1. ఉసిరిక శ 2. సాజ్; 
రె, ఆవు. [కాయ. 

కుంబము. నం, వి. ఆ. పుం, ఓ. సొజశ్ 2 పీణా 

తుంబరము, నం, ఏవి, ఆ. న, వాద స భేదము; తంబుర, 

తుంది. సం. ఏ, ఇ.ఈ, స్తీ" 1, టై అనుగు 2. 

తుమ్మి 

తుంబిక, నం, వి, ఆ, స్రీ" 1. సొజళలి 2. నేతి 
సొజళ్. [ఫొ త్తిమిరిశ. 

తుంబురి. సం. వి, ఈ. శ్రీ 1. ఆండుకుక్కుశుని; 2. 
తుంబురుడు. సం.వి. ఊ పుం. ఒకానొక గంధర్వుండు 

తుకతుక. దే వి. 1. ఉడుకులు క్ర్రాగయట మున్నగు 

య. 3, 

వాంకలం నలిపి (వృవహి హించుగెలయేటి : 

డాం గె, 5, ఆ.. 

ee 
Wp 

తుటా 

అ, ౨౪; 2. సంతాపము. “ద్వి, తుకతుక లేక 

రాల మిన్ను ముట్టనకలరాజ్య ము నొకసంయమి 

కిచ్చి” ద్వి, వారిళ్చు పూ. ౧౭౯౧; తి, 

కోపము, “ద్వ. నీచభామల నొల్ల నీరాజ్య మొల్లం 

దో,చిపో నిమింకC దుకతుక మాని,” దిష్టి 

వారిక్చ- వూ. ౧౬౩౯. శుక్క ౧, ఆ. ౧౮౬౪, 

ఈన్కు అనూయ, “క. ఒకనాం ణాముని సాగరసిక 

శాసలి నొంటి జవము సనేయలం దనలోందుక 

తుకం దాళయగ లేకచ,టికి స త్యాత్య్మజుండు చని 

నొడివెళు మృదూ కిన్.” చంద్ర, ౧ అం౧౨౬. 

చంద్రా. ౨ అం ఈ 

din 

(1 

తుకము. చే. వి (క తుకక్) నారుమడి. “సీ. 
పొదివి మేనులం దోంచుపుల కాంకురంబులతుకము 

జాజాలపాలికలు చేసి.” ఆని, 3, అ, ౭౬. 

తుకాటము. డే. క మిక్కి-లిప్రాంతది (శ. ర) 
తుక్కు. దే. వి 1. పనికి మాలీినగ డ్ మొదలగునది. 

(వా); 2. త్రుద్వులోవదోవము. “గ, పాలంతి 

కచయుగళంచుతోం బోరుటకును, గాజె చక్కని 
సౌవర్శకలశతతులు, నొక్క_లై చిక్కువడి చాలం 

దుక్కు పట్టి, సుత్తెపెట్టకు లోనయ్యెం జోద్యము 
గనుల ప్ ౨ అ ౧౨౩. వీణ, వనికిమూలి 

నది, నిస్ఫారము. (వ్యవ. వా౭డు,వ్రాసీన దంతయు 

తుక్కు_చ్రాంత. 

తుక్కు_డు. దే. విణ. పనికిమాలినది, నిస్సారము. ఊదా. 

తుక్కుడు ధాన్యము 

శుకారము. సం, వి, అ. పుం. తుక్ట్రైర జేశసంబంధ మైన 

'శ్రేస్టాశ్వము; గుజ్జము, ఘోటకము. “గీ, అల్లా 

థ్ 'వేమత్సమాధి నాఫ, భూరినిష్టురధాటీవివార 

చతుర,సై న్యశా సీరతుక్రారళఫ పుటోక్ట, వింధ్య 
"పార ్ యవసుంధరావిపులధూళి.” కాకీ ౧, అర. 

నరన, ౫. వ్ర £౪౨3. 

జ జ జ తుక్జైరుండు. సం. వి అ. పుం వింధ్యపర్వశమందు 

నివసించు ఒజకజాతివాందుం 

తుచ్చ, సం. వి, ఆ, శ్రీః నీలిశుట్లు. 

తుచ్భము. సం, వి ఈ న 1. పౌల్టు; 2, దుకిషుముం 

(ఆ. ఆ అ) 1. అల్పము, చిన్నది; 2 
శూన్యము, రిత్త; 3. అసత్యము; శీ దీనము. 

వానియం డగుధ్వని కనుకరణము, “క, తనచేత నె | తుజేగు. హిం, విణ. త్వరపడువాండు. (శ రు 

తనబలమున్ ,దునిమించుట కింద ద,జిత్తు తుకతుక తుటాయించే. చే స్క క్రి లి అలత్యుము చేయం; నిర 

నుడికెన్, J రామా, ఇ ఆ = నో 8 క్ శి ౨ చంద్రాం ఐల సించు. (శ ర ట్రా) 
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తుటారమాడు. జే, స క్రి. (తుటారముళ ఆకు.) నిక తుటా3కత్తె = తుటా3క శ్రియ. (దుమ్తురాలు) “టా, 

సించు, తిరక్కరించు. “డా... వభొవతి వచ్చె 

మానుడాల్ , పొ౨దినరా చ వానియొజ కోనికటా 3: 

దుటారమాడుచున్.* శుక. ౨, ఆ. ౯౬. 

తుటారము. వై. వి, (సం. తుకారఖ్బ్స కే, దిట్టకనము, 

దార్ల్వము. “వ,..మిటారపుటాకెలం బటాలు, 

పటాలునం దుటారం బడర నడిచి” అచ్చ యు. 
3౬౩3; 2. పరువదడనము. “నీ, తొచ్చెము 

తుటార మనయగను దుచ్భవచన మొప్ప. ”ఆం. భా. 

తుహోారె కా:డు. 

ఈుబుకుక: 

కంతుదుకావరావహాతిః: ాసము న జగదన్నై 

కాండు వృ్కశ్నెండకు'రాకెకతె యని యెసలు 
అ ణి 

జౌ, ర? - 
వళ “3 0 యే. ర డ్ ౧౭౯౮ 

C 

ద్వ, విణ తుహాాకాండుం Li 

ae గలవాడు; 2 దుష్తుఃను, (కక 

వి.(ఆమ్రే కిక కమున తు Mea 

కరణము, " Se 

హ్రానక దిగులుపొట్రిన 

ప గుంచె ఆవకుటయం దన 

గుండియలళ్ , గా 

వ్ర ౧౧౭. విణ, lL దృఢమెనది, ఛ్రైర్యము. భూభుజుః డయ్యె జ్ఞ పొంచా. అ, ఆ, 

గలది. “గీ. వసిండినొలునులు జరతారువక్రైడలుకు,, ౪౨. వ రు స 
మేలివహూంబట్టుజాలును మెడలగొవ్చ, వెండి తుటుము. జే. ఏ. 1. సమూవాము. “గీ. భూరిరవి 
మువ్వలు పౌదలంగ గండుమోజ్వి పా గె వేగం 

దుటారంపుజాగిలములు. రసీక. ౧, ఆ. ౧౦౬ 
| 

న? అయో. 3౨౮; 0, చరుషము, నిష్టర రము. | 

కుటారంపుమాట లాడుచు ,,. హరిశ్చ. క్ర ఆ. 

౧కాలాం 

తుటారి. వై. విణ, (తుహారముషఇ) 1. ధృముః 

ధృష్టురాలు; డిట్టకనము గలది. “గీ,, రాచపు! 

డమి వేలుపుంచుటారి తాపసి వెంట నరుగుముకుచు | 

సీశ్రాము జ్ బశుచువాడ.” చం, 

౨ ఈ లగి “న, నన్ను చెదిరింవ త 
తుటా 3. స శివలీ. “9, ఆ ౧౭౭, నీలా, ౧; క 

౬; 2. ప్ర్రేలకి; ,వదకుంబోతు. “క. నా విని యోసీ' 

తుబారి దయానారిధి నధిపుం గాక్నె యనకు 

“మొకటి మూన్.” ప తే x, ర్క 

దుష్టుడు, “చ. టక కరు లుక్కవుల్ బలుతుటా | 

పలు (క్రూరులు చేవధారులుః ', రక్కనులౌ | 
a "సమోర, ళ్, ఈ ౨9. చంద్రా. రో, ఆ, ౧౮౨. శుట్టతుది. 

తుటారించే. నె న్ స క్రీ" తిరనరించే. “దండ 

కము జా తినిద్దంపుకెంపుం దుటారించుశే మోవి పె 

డ్ ల! 
gas;  తుట్టతుద. జే 

రోచిం గాలెశుపుడమి వెడఃద్క పెనముపెం బండు 
వెన్నెలెపే యట్లుముంట మోజినయాంకట 

మజీయు మజీయుం బెట్ట నిండించె శేజేలి 

పులంంగుంతుటుము.” కాళిందీ. ఈ, అ. ఈ 8. అచ్చ. 

యు, ర౭ి౯ా 2. మల్ల విద్యాసంబంధ మైనమోడ 

శేోవవీతములలో నొకటి. “వ,..దండనిల్క_డ 
కదలు తుటుము , . ,.కరలాభువంబు లాడి యాపోడ 

శోవవీతంబులరీతులు చేర్చి...” వాంస ౧ ఆ 

ఎలి 0౬౬ 

రా. ' గుటుములుగట్టు, చే. అ క్రి. (తుటుములుాకట్టు.) 

సమిసాదు, క, నోప్లో లోపికలం లేక తమకమ 

పొత్తుకత్తెలుం దారును ద_క్తజింబునం బదుగురు 

చేవరుం దుటుములునట్టి డజిలిబిలిము చ్చటలకుం 

జొచ్చి...” భాగ, ౧౦. స్మ్య౦. ఫూ, ౭౭౦. 

జావ్నావీ, ౧ ఆ గక 

. వి (తువషాతుద చిట్టచివర, కేవలము 

నువ. “చ. కడంబడ మింటితుట్టతుద చాక రయం 

బునం టోవుచున్. భారా. ఆర. ౨ ఆ. ౧ఈ ది 
దేశవి. (తుదిగాతుదిం చిట్టచివర. “ద్వి. గర 

“ శుట్రతుదినుండి డ్రీందుం జాడంగ,నురగలోకము 

గా౭డి యునికికి బెదరిటఎచండితా. పర్వ. కళ౯.పు, 
నంద వకాముదనోనంబు ఇన్నొాందు...” దశా. తుట్టతుమర, డే డ్ర్ విం చొత్తిగా స్వల్పముగా 

క, షమ ౨౬, శుక, ౧9 ఆ, కి౧ఈ. 

తుటారిక తియ. వై. విణ. (తుటారి+క_త్తియ.) దిట్ట 
నను. ఉడదాః=వీల్ల వాండు తుట్టకుమర చదు 

వండు, (శ. ర) 
తనము గలది, ధృమ్రరాలు. “చ... గాజులు గలు తుట్టియ. దే. వి తుల. (శ రు 

గల్లనకొ జుణుకుచూపులచేం 'చెమువక్ష జెందముల్ ,  తుట్టు. చే. వి (క తుట్టిను) 1. నష్టి. ఊదా 

గలంపుదు రందులక చొలముకాపరికాంప్రుందుటారి 

కర్తియల్,+” నీలా ౧, అ 9౯వ = 

ఈవ్యా పారములో నావేతిసొమ్మ తుట్టువెట్టు 

కొన్నాను, (శం ర, ట్రై? ర క్రీడ, శు కకక 



తుటు 
(వ) 

1356 తుడు 

బాలుః జాలు వగవం గాలంబు గా దిది, లంక | తుట్రిలు. చే. అ, కీ? ఉలీయు, కురియు, “కీ 
రొ నా i 

చ= రాజులతీ సనం జక దీజె చెల, 
స 5 0 

కేర్కులు సముకూ శెదుట్లు వానె నింక దొసంగస 

గుడిని చెన్నుడు చక్కి_€ గుడువవల్సిరిం గొన్న 

గడలు దృట్రిల వడవడవడంక,”' రావి. ౨,ఆ, ౭౦. 

శమ” భా రాయు ౨౨౫3. విణ బాధ తుఠారము. సం, ఏ అ. పు. పరుష వాక్యము, In 

కము, చొధకుండు. “చ. చలువలరచ్చపట్టు జల 

జంబులకుట్టు విరాళికల్కిప్రో,గసులకనుకుట్టు. . .”| 
శా ఏ, 2, ఆ. ౮ 

తష వే = కి 7జి కు. రుట్టుపెట్టు. =, న. క్కి (కుట్టు? పెట్టు) బాధించు 

“రగడ, తగిలి పట్టు మనుచు దిట్టుకన్విం దుట్టు, 

ెటై నొకతె.” రొ. ఏ. ఏ, ఆఅ. ౧౨౧ 

తుట్టై కే. వి 1. సమూవాము, ప్రోవు. “వ, అని వనిం 
జుట్టుకొని తెట్ట తెరువు మెకం౦బుల? నొట్టి తుట్టె 

లం గాం శెట్టి... రావి ఏ, ఆ. జగ, ఆము. 

౬) ఆ, ౧౭; 2. ఆడ, అట్ల. “డం. ముం జేగబ్బుల 

తుట్టె మునక వెండ్రుకలు, జుఎజారింవలో విదు 

ర్పుచుం. జూకు మనుచు” ఈమ క ౨, అ. 

౮9. వ్యు శి తేఇెపెర “గీ, ..తుట్టై యనయం 

జెర యనలో క దృచటలంబు పేరు చెల్లు.” ఆం. 

భౌ. ద్వి, ౨౮౦. వణ, నీశము, శుదృము, 

(మా, తుట్రైెపురుగు) 

తుట్టెగట్టు. చే. అ. క్రి. (తుట్టె+కట్టు) 1 పురు 
గులువట్టి ఉండలంగట్టు. (శ ర. వాం; 2. జడలు 
గట్టుం “వ ,,.ళయింబడి 'బెడిదము లగునిడుదమొన 

గోళ్ల ,గ్రచ్చినం దామును నెదిరి పైకొని కొట్టు 
తపం దు ట్రైలుగట్టినరోమములం దవిలి తినియం 

దీరంబు గాక చంద్రాం ౨, ఆ ౮6, 

తుట్టెపురుగు. ద్య. వి. (తుద్టె+పురుగు) 1. తుచ్చ 
సర్పము “గ... తద్రాహిసంజ్ఞ తుట్టెపురు గని 

వల్కుంం దోంచియుండు” ఆం. భాం ద్ర 

౧౪౭. రామా రాఆ రం; 2, సర్పము. (చూ. 
తు ట్టపుకుగునంపుగొంగ 

తు బ్రైపురుగుగుంపుగొంగ, ద్వ వి. గరుత్మంతుండుసర్ప 

పోరి, గ్, ,.నరుటాలమంతుండు. గరుడి తుట్రె, 

పురుగుగుంపుగొంగ యనయ గరుడున కగు, , ఎ 
వేంక. చేవ, ౨౦. 

కుట్ర. దే. వి, 1. మంచువంటితూరవాన, “గీ. తుట్ర 
యన మంచు బోలినతూరవాన.” ఆం. ఛా. శ్ర 

౭౫5 ఓ ఊడ్చి రాసిగాం భోసినవెక్త, పెంట 

కుప్ప (శ ర. జ్ర) 

వార లాడినతుకారంబులు కర్ష్శకతోరుబు లగు 
టయు,”” వరాణా, ౧ ఆ ౧౨౫౭. 

కుడుమే. చే. సటక్రి. ఓ. ఊడ్చు. “క. వరవుళ్ల ం 
గలసి తనయులు, వరువడిం దుడువంగం గ అక్ష" 

బశుచు వనక భా సురరాజ్యవిభవ 'మొవ్ప సదురు 

జెచ్చెరం బంచె దానిం దోడొ్కొని "తేరన్ భార, 

సభా. ౨ ఈ ౨౦౦. ఆము, ర, ఈ ౫౦; 8 

వస్త్రాదికముచే ఒత్తు, ఒ త్తివేయు,” క..,తగవే, 

యిట్టితెగు వనుచుం జెక్కులం దొొట్టినకన్నీరు 
వోవం దుడుచుచుం బలిశెన్.” స్వాం 5, ఆ, 

“5౨. ఊ రా ఎనీ ఆ 309; 2. కడుగు మో 

ళన మొనర్చు. “సీ. పద్మినికన్నీరు పన్నీటం దుడు 
వుము,..” మెవ, ౨ ఆ, ౧౧. పారి, 6, అ, 

ణకు క పోంగొట్టు “కం నినుం గడచినకలి 

దండ్రులు, విని నాదుందుడుకుం దుడిచి ఏిడువం 

గలదే యని యే చేరికిం జెప్పక్క చనుచెంచితి 

ననంగ వచ్చె శబరబిలంబుల్ ” కక, రో, ఆ. ౫౮, 

వారి. ఊ గా ఆఈ ౨౯; లీ. నిమురుకడపు 

“వు, ,.కందంబుం జజచి మొగంబుం దుడిచి,,,” 

స్వా. ర్క, ఈ ౧౧౫ 

తుడుపు. దే. వి. (తుడుచుధాం 1. తుడుచుట్కమార్థ 
నము, “సీ. తోముడు ప్రాముడు తుడుపు రుద్దుడు 
పులుము డన మౌర్జనసంజ్ఞ ఫొలుంచుచుండు”* ఆం. 

భా, ద్వి, ౧౬౦; 2. వ్రాసినతప్వును కొట్టి చేయుట, 

(వ్యవ _తుడుపులు లేకుండ చ్రాయవలయును. 

- విణ. తుడుచునదితొలయగించునది. “గీ, పరమదాస 

వ్రాతపాపంబు లెల్లను గదలకు6 దుడుపు మోశా 

ల ముడుపు.' (ప్రబంధ. లర. 

తుడుపువెట్టు. చే స. (క్కి. (తుడుపు?+ పెట్టు తుడిచి 

చేయు. “సీ, శనదానపటిమంబు వనదావారణమి 
పోద్ధురతమై నుడుపతిం దుడుపువెట్టు”. బహు, 
౧) ఆ. ౬౦, 

తుడుము. దే. ఏ. 1. మడ్డువు+వాద్యవి శేషము. “సీం 
శై_దువ్రున్ విండ్డును గత్తళంబులుం దీర్చి బూరలం6 

దుడుములు బంగ్లిం గలిపి అచ్చ. సుం ౧౦౮ 

రసీక. ౧౧=ఆ రాం, 9. సమూహముగుంపు 



“క నడుమొండె మదియు నతనిప,కడలికా నగ, తువ పేని, క. చిచక్త్క కొన, రహ ఎచకించది బోలు 
మువడి యొకసగం బిలం బడ నుంందడసప్పులుం. పే పంతిరతికతిం కాడల బొదలం తపకులతువలః 
గొండలుం ్రో,ంతులుకుడుములుం జెక్కొక్కు.  బూచియ్యాక్నషి పౌర” స్వా. 3, అ. లక, 
వాయ తుత్తుము రయ్యొస్.” రామా రఆ కము క, ఈ ౧౭ డి, మోకము. (చూ. తువ 
అనా చంద్రా, ౨ ఈ రర. ముట్టు విరా చివ శడకటిపె “కీ కవల 

తుడ్చు = తుడుచు. (నిమురుకడవుఎ “చ. పొరిం, న తూయ్పకువకొచ్తు నరక మై కాకుపించు 

బో నొత్తుః గన్నుల? గపోలయ్లుగంబున నచ్చ. భూనేక లవలయ సారం 6, ఈ రజ అవ్య, 

లభించు . కోర్కి_చే, నురమున నున్చుం దుడ్చు. య్ ప్మ్మ్లు ఆఅనంతచము, “చ సుమధునమూ రః 

గడు నొచ్చు మనోళవ భూతశా తిన. క. ఫి! గృవ్షవిభుః జాడవియిచు కెటన్ననం డు గానీ 

ఆ ౧౫9. | మడి నె£ంంగ6 జేసే యని గను: గొ గొన్న తువకొ 

తుణికము. సం. వి. ఈ పుం. నందివృతుము. సుధాంశు హూకషము , కి స్రియమన్న చారు మలకీ చెవజు 

తులినాగము. వె, వి, (సం. తుక్టమ్ ) లోవావిశేమము. మే లనువారుం గట్టు ట్నుబ్బము. ..  కళ్లొీకిగాక 

(శ. ర, ట్రై [ బెండశ, (జౌ: తుదకు. చే. అః న్య. ద్రు San “కని 

తుర్తి. జే, ఏ. 1. కంగునీవ త్ర ము, (శ.ర్ఫ 2. నూలు! యుండుదు శే కితువకు నది చొం కయ్యున్” 

రుత్తిరి = తు ల్తి, (శ. ఈ శ్రా + వేం పంచ. ఈ, ఆ. ౫౩౪. 

కుత్తుంధిక సం. ఏ. ఆ, స్త్రీ. చాద్యవిశేమము. “వ,,, | తుదచేరు. దే. అ. క్రి. (తువ+వేరు.) నెజవేజ్కుకొన 
అతితుములతమ ఢమామికా కమట భేకికా పటన సాగు. “టా ..ధర్మతనూజు:ండు రాజరూయవి, 

తుత్తుంఫ్ కా వాదిత్రగంఖీరఘాకేమసంరంభంబు.. ఖ్యాతి వహించు నయ్యెడల వహాంసుండు ప్రాణామా 

వను. ౬, ఆ, ౯. | తోడ నున్న చేలా తుదచేరు నధ్వరము లావున 

తుత్తునియలు, చే, వి, బ. (తునియలుగాతునియలుఎ) వాం డొరు చేల 3కొనున్” ఊఉ. వారి. ర, ఆ, 

చిన్న చిన్నతుకుకలం, “క. కరులును బోడులు | ౨౯౦. 

డొల్లలం దురగంబులు రావుతులుకు దుత్తునియలు , తుదమోజు. జే. అ. క్రి (తుద4మోటు) అధికమగు: 

గాన్.” భార. భీవ్య. ౨ ఆ. ౯౯ భా. శా: ' “క్షం తదవసరమున యుధాజిత్తు పేమ తుద 

నుం. రణం. ్న మాజంగా భరతుని మేనమామ,” రం. రా. బౌల, 

తుత్తుకుకలు. చే. వి. బ. (తునుకలుశాతునుకలు చిన్న | $6- పు 
చిన్న తునుకలు. “ద్వి. కాళ్లు తుత్తునుకలు 76, తుదముట్టుం దే, అ. (క్రి. (తుదశాముట్టు) 1. సమా ప్ప 

గొట్టి కొట్టి” పండితా. పురా, ౧౦౯ పు పు. నవ ముగు, ముగియుం ణి సె, ఇవ్పటినునవృ త్త మాకథ 

నాథ, ౫ ఆ. ౧౮౮ పు. సర్వంబు తుదముట్ట "నేమి నెప్పెదరొ యనుచు. న్ 

తుత్తుమురాడ్యు దే. న (క్రి. (తుత్తుమురుశాఆడు.) కళా. ౫, ఆ. ౨౯; 2. పోవు, తొలగు. “కం 

పొడిచేయంం “ఊ... తొవకపుత్తుం టు ఏీండు జీవిలేశ్వరుం డైనక, మపిం గలనుఃఖం 

చేయడు... తుత్తుమురాడివచ్చునలదురదు వొండు 'బెల్లను, దుదముట్టు నటంచు మోసనాదుర్షశ నొం 

దలంపకుండుమి.” రాజ, చ ౨, ఆఅ. 5౯. దున్పివాంస, ఛై , ఆ, ౮౧; ల మోత మొందు, 

తుత్తుమురు. చే. వ. (తుమురుగాతుమురు.) మిక్కిలి. “పీ చతురాత్మ విను మాక్మక్ళతము లై నట్టియు, 

పొడి *వ...కరిదంతంబులు నరదంబులనొగలు ) మంగళభూకకర్మే బు లనెడి దావాన్నిశిఖలచే 

నొండొంటిం దాశి తుత్తుమురు లై నతుములంబు దందహ్యమాను లై నట్టిజేవులు దుదముట్టలేక, 

కతన...” భార. భ్మ్యం ౧, ఈ 4౬౭, ఉం.రా. పాయక సంసారబద్ధులె యుందురు. ౪ భాగ, 

5, ఆ, ౨౬. 3, న్మ_0 రాగి 

తుక్ట సం. వి. ఆ. స్తీ 1. సీలిశట్టు, 2. చిట్రేలకిల. తు. చే. ఏ. (కం తుది) 1- చివర, కొన “ఫీ మది 

శుక్లము. సం, వి. ఆ, పుం, 1. అన్ని; దై జాయి. న| నిగిర్పినమాట మగువ నసీషెంపునం గుదిసి 

అంజనవిశేషము మైలుతు_త్తము, . - . . శనానాలుకతుదికి రాదు భార వర్మా ౭ అ 

మలాశ0. స్ట 



qm 

తుదిముట్టు,. చే అ, 

తుది 

భళ్ళు భార వరాం ౨, ఆ. ౧౩9౮; ది మరణము; 

విశాగము. “క నీమూలం చే వెజీంగితింగామమ ' 

జకల్పమునన కలిగను సంక, ల్పామర్శరహిత ' 

చుసే, తోమువ,ం చాల్లు శేరు దుది యది, 
నిక్వక్ = భార శాం కర, ఈ ర విణ. 1. చివ 

ఏది, కడవటీవ “చ, మదనుండు శెండుచేతులను. 

| 

| 
| 
| 

1328 తుని 

యుం, దుదిముట్టగ రి త్త లయ్య దొలలు 

నశేంద్రా. న్ భార. మొ. ౧, అ. ౧క ౭; 6, దృఢ 

మగు, “క. ఇమ్మగం జెలిమి 1 యొనర్చినం, గుమ్మడి 

ప్రుష్వలవిధంబు 1 కుజకులు చూడకా ,సా మిత్తురు 

తుదిమటినణద మితురు నీతివరులు కగుమీ తు 
లు ధా (ఆ 

లకున్.”” కేయూర. 5, అ, ౨౮౬. 

మార్వడ జేయలయం దూపు కైదునుం బది యమి , క్రుషి శేయి. ద్వ వి. (తుదిశ రేయి) కల్పాంతము, 

గీ జేయు కేఆ మపాటి నవస్గలు సంఘటింవంగాం 
9 

చివరిర్మాత్రి (శ, ర టాం 

దుదిడదక రాజునందు వెడం దోంచుచు నున్నది | తునికోల, దే వి (తూనికేకోల . శ. ర టా 
t 

*6 “చైవ, WT ప్, ₹ 0. భార, విరా, 0 జ! 
తూ చువట్టికోల, తులాదండకము. “క. మును వెండి 

కిరణ; 2. సర్వో త్తరము, శ్రేష్టము. కం అది కొండ తూఃచిన, తునికోలగదా మదీయదోర్దం 

వెక్ర్రక కిచ్చు టరయంగుది చానంబులకు నజికు!  డము +. “రొమా, రా అ. ౧౨౨. 

ద? శాటవ్రలక్,”' భార, ఆను. 9, ఆ. ౧౯. |తునికోలదుడ్డు. దే. వి. (తునికోల+దుడ్డు) గళ్చండ్ల 
తాకు. అ. (క్కి. _తుదిా తాకు) 1. నజ వాండు కల్లబుడ్డి తగిలించుకొని పోవుటకును కల్తి 

స! ళ్ నలుని దదమయంతితో, | = నూజుకొనుటకు నుపయోగించు తునికోలవంటి 
స దలంచి sree మది యొత్తిళో దుడ్డుకోల, (శ ర 

లుడిదొంక కన్నె” చైవ. ౧, ఈ. ౮౦, భార, తునిమించు. డే. స రకత ధాం ప్రే 1, 

ఉద్యో. 3, ఆ ౬%; 2 ప్రసీద్ధమగు. “డ్, 

దారుణకార్యవ్భ శ్రి లి దుదితాంకినవారును దొల్లి 

షు నొకం డొకనిచేం జెడనై. 

౪ రు న ౧౦, అ, ౧౮౯౯ వారి, 

౧, ఈ ౧౦.రూూ తుదిదాంకుం 

క్రి. (తుదిశముట్టు.) 1. చచ్చు, 
మరణించు, “క. ఇది మొదలు వాలి యిచటికిం 

బదవడి చనుజెంబెనేని భగ్నశిరుండై, తుదిముట్టు 

ననియె,..” అధ్యా. కిష్కిం. ౧౦౫. పు 2 

నళించుపోపు, “టా, ముజ్జగ మైనం ద్రివ్వుం దుది 

ముట్టదు దా ధనకాంత యేరికిన్. కవిక. ఆ, 

౧౨౧; 5. నెజవేటు, సిద్ధించు. “వ,,,నానునో 

రశ్రంబు తుదిముట్ట వలయు ,, =" "ఫొర, విరా, అఆ, 

౨౨. వివ, ర, ఆ. 8; కీ ముగియు పూర్తి 
యగు. “మ, వృాదయాన్లోది చతుర్ధ మ్యూతకథో 
పీశంబు నానారసా భ్యుదయోల్డానీ విరాటపర్వ 

మట యుద్యో గాదులుం గూడంగాం బదియేనింటిం 

చానుంిగుబాన జనసం ప్రార్థ్యంబులై. "పెంపునం, దుది 

ముట్టకొ రచియించు హొవ్వ బుధసంతోోవంబు 
నిండారయగన్. * భార విరా ౧, అ ౭. భాగ, 
గదస్కం, ౬ ల్, అయిపోవ్రువ్యయమగు. “క, 
ఇది జై వవిరోధం బన్సిమదిం చా నూహించి 

చ్రశ్యతిమార్ల కమలం బెట్టినముగ చేయగ నవి! 

టు. జే. 

ః టక వివళునింశేయ , 44 ఫిక్ఞక్షక్షం, 

నజకించు, య. “వ... రాజునుం బజి 

తెంచి కూల ప్రోతుం డయి యున్నమాండవ్యునకు 

నమస్కరించి నాచేసినయ జ్ఞానంబు సహించి 

నాకుం ద్ర సాదింపవలయు ననిన నమ్యునిం బంచు 

చో నది ఫుచ్చరాకున్న దానిమొదలు "మెత్తన 

తునిమించినం దత్కంఠ పార్మ (ంబునందు గూల 

శేషం బంకర్ల శం (జై యుండె.” భౌర, ఆది. ఈ, 

ఆ. ౨౬ర); 2. చంపించు. “ఉ,,,.మహాగుణమే 

యిది నిక్క. మైన స్కీ మిక్కిలిమూంక చెల్లం దుని 

మించక ఇావవు గాని రావణా.” రొమా. రా ఆ 

౧౦౦. రానూ, ౬, అ 8౨, 

తునియ. చే. వి. (తునియు థా) తునుక,ఖండము* 

“గ్, దివిజపతి నీక నిచ్చిన తీవృశ_క్ర్రిచేతం గవ్వడి 
వడు నని చూతువేన్సి వాను దేవునిచే నది వయ్య 
లయు్యుం దునియ లయ్యును బోడి యయ్య్య 

దొరలు ధరణి.” ఊద్య(ో. 9) ఈ ౨౭౨, అం. 

ఏ వ, ౭౯% 

సం కి =. (తునియు ధా చే) 

విలుచు, క్రు తు ౦ంచుం గ అవి నడువక నాళం 

ప ఈ జేసి నమిత శ్రపట్టి విల విరళ లీల 

నొక్క_చటు లాస్తమునం దంట యొక్క 

క, ఆ, 90. 

చం, రా, 3,ఆ, రాగం 



తుని కంట భై న 

తునియు, చే. ఆ క్రి, 1. విజుస్కు భిన్నమగు, “సీ. చే 
కడిందివిల్ దునియు చప్పుడు వీనులకు విందుసే యు ' క్రేణులువోలె మూసి ఆసలు హార డు ౧౦; 

ఇవ్వు డటంచు సేశ దలంవ ౨ ఉ. రాా౧, ఆ. ఆ ౧౭౪. వరా 

రర; కి. తెగ, ఖండికమగు. “పీ. ఆరిగి సాత్యకి 'శునుమే. చే స 

(దు,వదాత్మ జా: న నీజివ్యా దునియద ! తు చ్చు ముక్కలా చే ము. : 

సీశీరంబు. గీ. వసులదు...” భార ద్రోో, ఓ ఆ! దాల్చి తునిచి సేవెలుకేకి 
ఏ ౬గ్ని. విపు, ఈ, ఆ. 9౯; 8. ఇం... ఛిన్న న్నొవర్నిి య. ౨, ఈ ౯క, 

మగు. “క, అటువుడు గానిమునుంగున్కు విజీగిన తురుమాడు. జే. న క్రి. (తుము అడు - స్వా 

0 

యనాడానననండాన వలు శాన. అంక తులా ద లా 

దండంబు దునిసి దే, లెడుగోంచిం, మణీయ। మును కే, తుంచు ఖండించు నకు, ఉన్న 

లయిన కరకమున్సై, చుజచుజయై. వేండితెజంగు.. విరథుండయ్యును సురథుండు విపులచాపు వా స్తండై 

చూపులతోడన్.” ఊఉ. వారి. ర, అ, ౭౯ దశా. తూణమున బాణ మందుకొనంగ, నలుక ₹టింప 

౧, ఆ ౧౭౮౫; కీ, వికలమగు,చెడు. “ద్వి. కలం నర చంద్రా శుగమునం శ్రీ శుకుమూడె న 

గర్భంబులు గలి శ్ర ర్యములు, తొలగ? బ్రాణం దక్షీ ఇభుజంబు.” డె. ౫ ఆ. ౭౪, భార కీ 

బులు దునినెం జి క్రములు.” ల ద్వి భార విరా ౨౨ ఈ ౫9; 2 చంపు “క కే లంగ 

౨ ఈ ర పు; ర్, నళించు. “చ. ఘనుం డధిక ట్లాల్రుళ్ళడమున మోహుం బట్టి తుశుమాడ 

చయక్నమున గంగను దోడ్క ని యాభగీరథుం, య్మోకిల్లలం  దునుములు కూంశట్సి వేద్దండకా 

డును గకిలాశీ పాపకపటుస్ఫుటకీలలభస్య రాసుల, | ముసీయడికొనలు విబుచుట గాదే 

తునిసీన తాతలం గని నుదుఃితుం డయ్యె...”, ఆఅ 3. ఫె రా, ఆర, ౧) ఆం ౨౧౦. 

జాన్నావీ. ౨ అ. ౧౭౯. తుశుము. జే. న. శీ 1. ఖండించునటకు, “క, 

తునిసీపడు, ద్వ. అ, శ్రీః (తునిసీ+వడు చెడుభగ్న మునినాయక వేగపడకు మాథ్తునిC బాంద్రా వని 

మగు. “గీ. తోడుతోడుకం గడంకలు తునిసీవడ | విభుని నీవు చూడల దునుముదు నేండెల్లిలోనం 

...ఉసురుతోడిపేశుం గయి యుడుకుచుండె.”|  దుళ్తునియలు గాన్.” ఊ వారి. 3, ఆ. ౨౨, 
వారి, పూ. లా ఆ. =. భారం ఫ్ష్మం అ ఆ. ౧౭౯; 2. త్రంచు. ష్ 

తునిసీపాజు, దే. అ. క్రి. (తునిసిస్తాపాజు) తునుక, తునుముము సంసారరజ్ఞు దురికవిదూరా,” భారం 

లగు పొడి ముగు. (ఆదివరావావర్ణనము) “సీ, శాం. క్క ఈ ౨౫; వ. చంపు “వ, అర్జును 
తుదమొదళ్లకుం జెక్క_ం దునిసిపాజంగ "మార వరిజ్ఞ జ్ఞ యు సభిమన్యువథకుం గ్ర గ్రద్ధండై యర్దునుం 

గులశె లములు జిమ్లు( గొంతతడవుో” భాగ, 5, డసతెపాణులబలంబుల న్క్ళ_రుండ ప 

న్యం. ఈవి లం నై0ధవుం దునుముటయును,..” భార ఆది. 
తునుయగు. చే, అ. క్రి 1. చచ్చు; మరణించు. “గీ. ర౧అం రజ, వరాహా, ఈ, ఆ ౫3; ఓ కోయు, 

మడిన్ యూపాకుం డట జంబుమాలి తునింగెోో|, చిదుము. “సీ, అలరులు దునుముళే యళివిలానము 

మొ. రా. సుం. ౧౫౯; 2. తెగు ఖండితముగు వాయ గలశబే బ్రనుయనీ  చెలువలార,” 

“చ ,., దానిశరంబు గరంబు చా.ినక్ 3, దునుంగనం వంది. ౪ ఆ, జగ్ వను, సి ఆ 306 

జినుంగు ప్రీలుం గడుం దూలు జగజ్జనజన్మలత్యు | చీల్చు, చించు. “చం తునుమగరాగిబోథ నొక 

ముల్ ఎ పొండు. ౫ ఆ. ౧౪౫; ౩ విజుగుం తూరియం వమ్తయి పోనితూపులున్.”” అచ్చ. 

“క నునుగాలి సోంకినంత నె తునింగెడునెర్నడుము యు, 80; 6. చెజుచ్చు పోగొట్టు. “క ఈగతిం 

అరా చద ఈ ౧౮౧ అచ్చ. ఆరే, 'బేర్చిన న నఖిల, త్యాగము న్సీ కబ్బం చెందు నవనీళ 

౧౦౯. : తనూ వాగురయు జన నృమరశో, ద్ సరం జెన 

తునుక, దే. వి. ఖండము ముక్క. “మ,, ఇందు] మనను దునుమక 'యున్నన్.” భాం రా. ఈ 

విలసద్చాణాలిం దోడ్తోన న్యాబల్మిద్రైవ్నక్ వడి” అ, ౧౬5కి, రావి, దల లీజు 
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తుజ, చే. న తెనియ్స ఖడము, కణము. “ద్వి. ఆని రాతు లాండొక్కరిన్, నడవం చేర తుపాకి 

మిమర్ మిశుపెచ్చునం డ్డ నిన్వుతునె లన మంది యెదురిక్కుం బాణి వేట్టాడి క్య్కాల్టడి మా 

రికులు దొోంచె నమున ద్వి, తిిసాంం౨౯. పు అంగ డమంథమంఢిమిఢ మిధ్వానంబు మిన్న౦దం 

తున్న ము. సం, వం ఈ పుం నంది జ విణ (౪ హు) గన్,” చంద్రా. ఇఒ అ, ౭౨, ఇటే: తుపాకి 

కే తు ంవయుదికది, 2. వెట:టడినదిం య. రా, విలా ఈ దిగి, 
లో 3 లు సభ! 

తునాడు, జే. స క. ,తుంచ్చు ఖుడించు. పాకీ, దే, ఏ, తుపాకి, “క కేడెము క తుపాకీ 
ఇ ft Na ‘ ; న సః 

నిళ్నుం బట్టి యఖ్రడ నీజుగ డలలు ww] డియు థిండ్లమ్ము లీటెలం గొని. ,,” ప్రబంధ, 
నాకు శక్ళ మగునయైను జగమువేతినిందం జచ్చిన 8౮౨. 

న” a వాడవు మున్న కాన శవము ప |తుపౌను. చే, ఏ. (క. తుపాను, హిం. తూఫాన్) 
నిర్వ. క్క ఈ ౮౮ ఫాం శా, ఆర, ౨ ఈ ౨ ౦.9. గాలివాన (శర బ్రా, వాం 

తున్మితూయాడు దే, స, కీ శ్రీ? (తన్ని +రూయట ఆడు) తుపాసి వై. వి. (సం. 'వ్వభాషీ. హిం, దుచాసీ, శ 
l. త్రంచియుక్కులుచెయు. “శా, లోలంబాలక 

యోర్తు గృంకి బి బినవల్టుల్ దున్నితూంటాడి శం, 

శీలం బట్ట్ తటాలున న్నెననె, “వను. 3, ఆ 

౧౯౬౯, 2 చంపు. “ను. బళ్మి౯ నతు ఫా 

రతకు 'లెదుర్వన్ దుని తూంటా దట న ౭, 

అ, ఈ; 3. నకింవంజేయు. “శీ = తతిభ కిం తర్పణం 

భాచరించినమర్తు కః డఘకోటిం దున్ని తూంటాడం 

పౌలు” కాకీ. ౬ ఆ, ఏ౯. 

రును దే స 1. ఖండించు, నజకు, “చ. ఆన 

వుడు నవ్వుచున్ న వకుల్మా గృణిసింవాము దున్ని 

వైచి...” నుద 3, ఈ ౧౬౦; ౭ చంపు 
“మ వినుండీ సర్వజనంబులుం గడంగి యోని ప్రున్ 

దురాలాపు దుర్జనుని న్టుశ్ణైద.,.” భార. ఆర, ఈ, 
అ. వేని 

తుపాకి, దే. వి. (క. తుపాకి. క తుపాక్కి_. హిం, 
తుఫక్కు.౨ మందుగుండు వేసి గట్టించి కాల్చు 

ఇనుపగొట్టము గలసాధన, “ద్వి. తవ్వితుపాకి 
జందలిరాకువంకి ., "ద్వి నల ౧, ఆ, ర౭ల్ఫావం, 

అం. భెం ది. £0 

రు 'పాకిగుండు. ద్వ.?. (తుపాకి గుండు తుపా కిలో 

నుషయోగించుగోళము. “సీ, రటికది క్తటనట 
'క్పెటపెటార్భటులతో ఫఘాోరమైనతుపాకిగుండ్ల 
వేకి కృష్ణ. 3, అ. ౫ 

టసాకిర్రడు. జే, ఎ. (రుహాకిశాత్రాదు) జానకి 
శ్రౌదు. “భం, పెకొను వీకటిసో(కమూంకచే 
సడరుకుపాకి ౪ టికొడియ సి యనం బొడసూపెం 

చారకల్ ఎ రాధా, ౨ అ, కం, 
తుపాకిమంది. 'దే వి. (తుపాకి మంది. కుపొకు 

లతో య ద్థముచేయు నై పైనికనివవాము, “మ, , 

క్ 

నో 

తుఫాషి.) క. కుండుభావలు వచ్చివవాండు, ఒక 

భాషను మజీయొక భావళనిక మార్చి చెప్పు 
చాడ; 2, వ్రృభువు, ' సీ మన్నె తుపాసీ వజీ 

రుండు వబు న బతి,” వేంక. మాన, ఏ9, 

(వృబంధథ. £౧౬, 

పుకు. చే, వి ఉమియుటయం  దగుధ్వని కను 

కరణము. (వ్యవ) వాండు క్రమ తుపుక్కున నుమిసీ 

నాడు. (శ. రఎ 

తుప్పు. బే. వి. చిన్నపొద, డొంక, “వ, ,. ఉప్ప తిల్లీన 
చప్పుళ్లకు చెప్పరంబైనం దువ్పలం దూజుదుష్పు 

లును, +.” ఉం వారి, ర ఆ. ౨౯, నీలా, 9, 

ఆ. ౨౮. 

తుప్పదూబు. చే. అ. క్ర," (తూలు+తూలు - శ, ర 

బ్రో.) మిక్కిలిచలించు. “ద్వి. జడిగొన్న భావము 

సాయకనివాతి దొడరం దొప్ప్బలం దో 

ధృతి దుష్పదూలి.” నవనాథ. ౨ ఆ, ౭౯ పు, 

తుపష్పర చై. ఏ. (సం, తుహైరఎ తుంపర కశీకరము, 

(శర బ్రా ్ట 
తుపష్పలుదూలు. దే, అ, ,క,. (తూలు4తూలు, శ, 

ర. టాం) కలలు తోభనొందు. “గీ, ..అకండు 
'వెజచి 'బాల్కదూరముగం బోయి తువ్పలుదూలి 

యుండె”* భార. శాం, ౫ ఆ, ౪ఈ౭౦. 

తుప్పు, చే. వి. 1. ఉమియుటయం దగుధ్వని కను 
కనుకరణము. (ఆమేడికమున తుష్పుతువ్వు,) గ్గ 
ఉమినెం దుష్వునం గమన నొక్క-_రుండు.” 

హరిశ్చం 5, ఆ, ౧౬౨. రామా, ర్యా అ. ౧౫౦; 

2. వదుటయం దగుధ్వని కనుకరణము. “క, పవి 

కల్ప ప్ర దరంబన, నవసీవలి దువ్వుతువ్వు రన బడ్ 

నేసెన్,”” వేం పంచు ౨) ఈ £౦9 
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తుమికి చేః విం (క. తుముకి.) రిందుకముళీ”, “అ, గాలంంజబలువవల యు , ౪” ఫర ఒరా ౧, అ. 

వల్ల చింత మొగలి చీకిశే నూడుప, నమ కమి తికి అక ధాం దై ద్వ ౧౨౬. 

తుమికి ెమి wl జేము మొనలు గాం గల తుమెడ, చే. విం కముకము లే లంటి “డ్ తుమెదల 
మ్రూంకులు, +4” వేంంవంచ. ర, ఆ. సంకా ఆం. తోడ ౬ నహాడిక కమివోక్కె ఇెలప్పుగాం పోవ గిరి 

భు దొష్టి. రణ, కన్య నమొొసంబుని పూరు కీ ఆ. రాక, ఆ. శా, 

తుమురగు. డే. అ, (క్రి. (తుమురు4ాఅగుక విజుగు,! ద్వి ౨ అ ౯౫ 
ఖండితమగు. “ద, భమ ౩ గానక దధీచిషయిం! తుమెంకంటు, చే. వి. (తుమైదశాకంటు) చంపకము, 
బ,యోగించందుము వైనచక్రంబు తుమురులే ' సు చెంగచొ జా తుమెదకంటు ఫూ మొడతోం 
సొమీలి బండితా. వాద, ౨౨౮ పు, |!  దులదూయగ లరాంగిముక్యు,.. రామా, ఈ; 

తునురు. బే, వి. అల్ప రేణువ్రుపొడి. కు వలు, ఆ, ౬౬ 

చౌజంగు లైనగదాపృవాతులు దునియలు వలీ | తు మైదమామిడి, జే, హు మెదశామామిజి) కేశా 

యలు దుముళ్లునై సిసకంబులు క త్తళంబులు ధరా ము ney చ (క ర 

తలంబునం దొర.” భార, శల్య, ౨; ఆ. ౨౫౬; కువ్వవశేంపళ్ల. చే. ఏ. బ, (శుమైవ+శశేంపున్ల) చాల 
ఆం. భె. ద్వి, ౨౨౦. (| డావిశేషము, ' . .. తుమైదశేం పుళ్లు 

తుములము. నం. వి, అ పుం. న. కే, దొమ్మి యుడ్గము, | ల బం పె రుబసవన్న పత్తిశాయు” 3 

సందడికయ్యము; ఆండ్ర. శో నిజ, .. జ అం) క, ఆ. ౧ర౬. 

సంకుల మైనది, సందడియనది. తురంగద్విషముః సం వి, మె. పుం, మహిషమ్యుదున్న, 
తుమ. దే, వి ముండ్డు గల ఒకరకముచెట్టు, ఆరి | తురంగమము. సం, వి, అం పుం, "వేగముగాం బోవునదిం 

ఉదముశి. “సీ పుడుకుస్రూన్వలి తావిపు పువ్వుం| గుజ్జిము. [1. గుజ్జము; 2. మనస్సు, 
జేనియ లానుమగ కేటి తుమ్మకొమలకుం జముణె.” | తురంగము నం. వి, అ. పుం-వేగముగాం బోనవుని, 

నీలా ౨ ఆ. ౭౬, అం, భె ద్వా. రర తురంగవదనుండు, సం. వి, ఈ పుం. కిన్నరుండు; ఇటే 

తుము. వై. ని. (సం. తుంచీ. ) రో ణము, ఒకరకము తురంగవ క్ర్రండుం "ముం 

“సేరాకులై. “మ. గురుగుం శౌచలిః దుమ్ము లేడ | తురంగనట్లు. మి. వి, వస్త్ర వికేషములు. “గీ,,.పొడలు 
సషిరిసాకుం డిం తి ణీ వల్లనో త్క_రముం గూడం పచ్చ;లును వారిణవఐట్లు వాంసవళులుం దురంగ్న్క, 

బొరంటినూనియలతో c గ ట్లావికుట్టారు గో; పళ్లు. బొదలును సామంకవళులు ననంగందనలెడు 

సరము... ఆము. క, అ. ౧9౪ అం భా. పసందువటములు గొనియె వెలకు” వాంస ౫ 
ద్య. ఎలికెం ఈ 3A. 

తుమికి, డే. వి. లిందుకముళీ. సీ, , ,కలివెచండులుం | రురంగసాది. సం, వి. న్. పుం. గుట్టు ౪కాతు, 

దొడితెందపంద్హుం దుమికిపండ్లు జానపండులు గంగ తురంగారి. సం, ని ఇ, పుం. 1, మహిషముదున్న్న్య 2. 

శేనుపండ్లు,” కాళ, ఏ, ఆ. ౬౯.అం.భా.ద్వి. ర ౬, కరవీరమ్కు గన్నేరు శౌ, 
తుమ్మివూరాజనాలు. బే. ఏ. బ. ఛాన్యవిశేషము. “నీ, | తురంగి. సం. వి, న్. పుం. గుజ్జపురాతు. ఈ స్త్రీ, 1. 

తుమ్మివూరాజనా  లమృుడుకొణి”ెలు జీనువ| అండుగుజ్జము; 2, అశ్వగంధ, పెన్నేరు. విణ. 
ముక్కులు చిలుకముక్కు_లు, , .” వాంన. ఈ, ఆ, (న్. నీ, న్ గుజ్జము కలవాండుం 
౧౬౮% తురంగిక. సం. వి, అం స్రీ చేవతాళము డావరడంగిశ 

తుమ్మ. జే. అ, కి" మశముచేయు. ట్. తుమ్మిన తురక చై. వి. (సం. తురువ్యుక మ్లేచ్చుడు; ఒకా 

యవ్వడుం “పరమట్రోవం జరించినయ్థు హం! నొకబాతివాండు. “క. గోవధము 'సేయంతురకల, 

పాన మ్లైనరిం చినప్వు  హళనంబు భుజించినయస్తు.., తెవంబవు సీవు. ,.నీరకవైరీ” స్వా 3 ఆ. 
చారువం దగున్.” కాక్, స ఆ ౨౦౪, భాగ, రయ, ఆం. ఫా ద్వి- ౨౯౦. 

లా స్కం, ౧౫% వి మతము, “ఈ అవ్పులింత తురకదొగ్గలి. ద్య. వి (అకద గరు ఒకజాతి 

తుమ్మ వోసంబు నిష్టీవనంబు గ్వుష్తవ ర్హనమకలు దొగ్గలి®ి. (శారు) 

ర్ట క 1 
oA 

రస, bo 

———: 



తున 1392 తురి 

రకష్షావ త్తి) ఒకజాతివ త్రిశీ.! విశేషము, వాలపాశ్యి. “సీ ,.తనరును వాల 
కజెంద తుకకవ త్తియు.... పా శ్యావిశేమములు శూనక తురాయి:* ఆం, 

[ర జా భాద్వి, ౧౪౭. శుక ౨ అ. 390౫; 8, కర్ష 

తురకవీకిళ్. ద్వ వి. (తురకళావికిలి) ఒకజాలిపికేలిపేట్ట. భూషణము. “చ, కొవకయణాంకుర పొండు 

తురకబంతి. ద్వ. వి, (తురకఢాబంలి ) ఒకజాతిబం 1 కపోలపాళికక * బొడలుతురాయి య. నన 

(వా) తాయి (శర): బోడి ఘటించితిం గాదె యిచ్చటన్. ' రఘు. ౭, 

తురకణాయి. చే. వి బొ. (తురకశిజాయి) భొంత| ఈ ౧౦౬ డీ. ంవృతవిశేవము. “సీ, అల్లిపువ్వు 
తురక వేము. ద్వ, వి, (తురక+- జేముకృణనింబ ముగ | కస ఖో స్ట్ ఇ హులు వాడ గన్నేరులు తురాయి 

(శ ర్ఫఎ వాడ ర, అ, ౧౧. ద్రవాలు. వాంగ 03-00% 

తురగ డీ యము, నం వి, ఆ, పుం యవసన్నము, విణ. తురాయా. దే. వి వ దలంకార 

(అ, ఈ ౪ 1, గుజ్జములకుం బ్రియమెనది; 2.| ముగాం గట్టిభూలగు ర్తి. ho Bs 

గుజ్ణములయం దిష్టము గలది. రాణించువేకత్తులగింగిలలును , +4 _్కబంధ., వరా, 

తురగము, సం, వి, ఆ. ప్రుం, గుజ్జము. - |శురాపూహూు(డు. నం. వి, హొ. పుం, - త్వరగా శతు 

తురగవళ్లు. మి. ఏ. బ. వ స ఏశేవములు, “గీ, గరడ వుల నించువాండు గా 
పచ్చలు నే క్ర మున్ తురగవచ్చ. , "మొదలుగా తు9. సం, పి, ఇ, ఈ ఆయ శాడె, సాలెనానిసాధన 

వల్వలు ధరించి ముదిత లపుదడు.” (పృబంధథ. ౨౭౨. విశేషము. 

తురగి. సం. వి, న్, పుం, గుజ్జపురౌతు. ఈ. స్త్రీ. 1.| తు9కి. వై.వి. (సం. తురుము! క, తుంకి 1. తురువ్యు 
ఆడుగుజ్జము 2. అశ్వగంధ, పెన్నేరు? 'వేవపుగుజ్జము; గుజ్జము సే,., చేశ భేదవాయాి 

తురము, సం. వి, అ, పుం. వేగము, విణ. (అ. ఆ, అ)| ధలు వారబ్బి దురికి కచ్చి యనంగం దోంచు 
“వేగము గలది చుండు.””ఆం. భె ద్వి. ౧౯కు, ane రాం యు 

తురా. చే. ఏ. 1. వృదువై విలువైన వశీయీోణశల| ౨౨౭౧; 2. వాహనము, “సి, చాయ జక్కన 

తోను రత్నములతోను గూడిన శిరోభూవణవిశే చంటి సాహేబు పాపని తురికి మానిక మగుదుంత 
వము. (దీనిని గుజ్జములకలపైం గూడ నలంకార యొకటి” ప్రబంధ, ౧౬౨. 
ముగా పెట్టుదురు) “ఊ మోమున లేన | తురికీ, వై. వి. (నం. తురుష్క!) 1. తురుమ్మబేశఫు 
వ్వెసంగ ముత్యపుటొం ట్రసియాడ మల్కుతో 9 గజము, గుణము, “క ళితికంఠనుతుండు ఖచర్య 

జామెనవెట్టి కట్టినకడానిజగాళిని 'పాగనమింద।, స్పుతుడై యీయచ్చరూపుతురికీ నాస్కం,ధిక 

నిద్దామెజుంగుందురా గులుక తండిపిలుందు భారికక ఫ్ధుత రే,చిత్ర వల్లికగతులం దరటుచేసీన 
జయంతు -డాళ్విక్కస్తోముండు తోడ వచ్చె రవ నదియున్లో పొందు, ౧, అ, ౧౬9. సొంబో. 

బోడలరకా వెలివాజి మిటుచున్.” శాం ౫ ఏ, ఆ. ఏ. - 
ఆ 8. పార్వ. ౨ ఆ. ౭0; 2. స్త్రీ శిరో కురకము. దై. క్రి. విణ, (సం, ద్రుుశమ్, ఈ తురి 
భూవణవిశేషము, వాలపాశ్యా భేదము. (చూ, తక, క. తురివా. హిం. తురంత్.) శీఘ్రముగా. 
తురాయి (శ. ఈ జా 

తురాయి = తురొ. దే వి (ఈ తురాయి. త|తురీన వె, క్రీ విణ. ద్రు* (సం ద్రుత) తటా 
తురాయ్. హిం. తురాహ్) 1. వృదువై విలువ లును శీభు)ముగా “పంచచామరము, . .పొల్తుక 
గలిగిన వకశీయాంకతోను రళ్నములతో డను కూడిన ల్దలిర్దు రృచ్చర ల లంగలంచ మించుస్నద్బు 
శిరో భూమాఏి శేషము. (దీనిని గుజ్టములతలయందుం | నందుం బుట్టుచుక్ , దురీన 'లేచునట్టిజాడ వోంయం 
గూడ అలంకారముగా పెట్టుదురు. “శా, ,,30| జూప రన్నగన్*ో య, 9, ఆ ౭౨, కవల, 
పున్నా లోంపు"దురాయి దీవపవడంపున్య్వా గెయుకా పి ఈ ౧౮౩౨. 

బన్ముచుక్ , మిన్నాలేజిని 'ెచ్చినన్. ...ఊం | తరీయకము. సం, వి, అ. (ఆ యికా, అ) నాలు 
వారిశ్న. ర; ఆ. ౨౦; 2. స్త్రీ శిరోూమణ ' గవద్సి ఛతుర్భ ము 



తురీ 

తురీయము నం, వి, అ, న నాలుగవయవస్థ, సమా! 
ధ్యవస్థ. విణ. (ఆ. ఆ. అ_)' నాలుగవది, చతుకము. | 

తురుంజే జి వ. మాడీఫలము, (జా) 

తురున. _ వి, ఒకజాలికూరాకుణే. (శ రు) 
తురుఫీ, జే, ఏ. (హిం. తురఫీ) గుజ్జపుదండు. “ఊ 

మందరధీరు. డన్యనృవ మప్టేను6 డజాపుర చేలు | 

రాజు ...వాయో క్రమ మొక్థా డెక్క వచ్చె | 

దురుఫీలు కొన్ని తనచేరువ రా నువలంబుం జేర 
గన్ నిరం ర, ఆ, ౬౯. | 

తురుఫు = తురుఫి. (శ ర (జౌ 

తురువ్కుము, సం. వి అ. పుం. 1. చేశభేదము, 

తురకల దేశము (టర్కీ; 2, చిల్ల మడ్డి, గంధ ద్రవ్య 

విశేషము, 

తురుమ్మ్ర-(డు. సం, వి, అ. పుం, 

దేశస్థుడు. 

తుర్క_. వై. వి. (సం తురుష్క) మ్హే చ్భుండు, 

తురక. “సీ. అచెపొండవులగుడి యట దత్నీణం 
బున గర్తారుం డుండు తుర్క_లమసీదు. శ్ క్రీడా. 

౧౪౯. 

తుర్యము. సం, అ. న బ్రవ్శాము. “ది. సతతంబు 

నురల నాశ్చర్య మొందించు, నతనితుర్యపుభ డే 

నరయనికతన.” దష. వరమ, క, ఆ. ౨౨౭ పు, 

విణ, (అ. ఆ, అఎ నాలుగవది చతుర్ధ ముం 

తుర్వము, జే, వి. తొజ్త, “ఆ, దోసముల్లువంటి క 

మం చాత కను జ యాసల నటు గోసి వేసి 

వాననల్ -చెలిసీనవాండెపో బ్రవ్యాంబుం * వేమన 

౧; చః ౨౨౦. 

తుజుయగలిం చే, ఏ. (క. తుజణుగల్ తుజుంగల్ 1. 

కాంతి ్యద్బ్కకాశము, “కీ భూమంబు వొదివినం 

దుులలిమెజుంగులు నలలి మాసినదీపకళిక 
పగిది.” భార. విరా, ౧) ఆ. ౨౯6౪; చి. అతి 

శయము. (చూ. తుజయగలించు) 

తుజయంగలించే. డే. అ. క" 1. చ, కాళించు; 

మెఆయం. “గీ. ఆవని గంషింప లలికపీ తాంబరంబు, 

జజలస దూలం జృకాంళులు దుఆజగోలింప. 

భార, భమ లి అ. ౧౫౧౫, వారి. ఊ క్క అం 
౧౩౦; 9, అతిశయించు, అధికమగు. “సీ. నాక 
విద్యాధరీనాట్య కాలలయందుం దూర్యే త్రయం 

బులు దఆంగలించ.” జార. ౭, ఆ. ౧౭౦. విజి. 

వి), అ, ౪౨; 8. ఒప్పు, తనరు, “సీ .. , శ్రాలెన్టు 

తురక, తురుష్క 

1893 తుఆు 

వరలెం దుఅింగగించె,,, ఆలక ననంగ, నొ"ప్పెన 

నాటగాం జెవ్పవంబడుకు.” ఆం. భా, కృ. ౮౩. 

ను చే, జపం కహా 

క. 
రుస 

ఏ. రుఆలోరలిచాకొను) కేం 

, మదకువాయ యగుట లెస్స, 

నిజీంగి నిరం డపకు వేడి యెడలినవవికు పక్, 

దుజలలినొనం బక క్ని మగిర చజీకి న వతినారవ మున 

విశదుండై తోకా.” భార. శూ 

అతిశయించు, ఆధికమగు. “చ. వెజవకు 

కుమార వడెివేలపవిధంబుల = శాన నిమక్ను చ్చే మఆవ 

మజేడకుం జకట మాని నుఖంబున దఠవాటికకా, 

దుఆగలిగొన్న సమదవముతో గమనింపుము. .. 
ఫీమం ౨, ఈ ౧% కృ. శకుం, 3, ఈ ఏ౬, 

తుల చే. ఏ. గుంపు, ప్రోవు. (చూ. తుజినొను) 

తులీగొను. దే. అ. శీ, ఎ కుణి కొను. ) గుంపుహాడు, 

డ్రీకి(-జీయు. ణే తూజగోలలు నాఃటి వ 

గొని కనకుంచిపొది నమర్చిన కోలపురులు.. , కుం 

నం, ఇ) జౌ ఆ, ౧౪౭. 

తుజుగు. డే, శ్రీ (క తుణుగు, క. తుము 

కుక్కు బలా 'క్కరముగా దోంపు, “వ. వెంగలు 

వసుమ్రుచ్చు లబ్బాలుం బటి నోరం జీర దుజిగి 

యడవికిం నొనిపోయి యొడలు జల్లించి వసీండి 

గానక పీశుంగు వైచి పోయిరి...” భార శాం, 
౧౩ అ. ౨౬వ) మార్క, ౨, ఆ, ౧౦౧. 

తుణుము. దే. స శ, = (క తుజుబ్కుకుణుమ్బు.) l. 

తుటుముపీటతో? గొబ్బెరను కోరు. (శ. ఈ ట్రై) 
రై (జుట్టు) ముడుచుముడి వేయు. “క, నదసేలు 

పట్టికొని నన్, విడువిడు మని పోవునట్టి వెరవై నను 
వెంబడి నేంగెదుకలంపునం గ్రమ్ముడి యొకచేం 

దుణుముకొనుచు మో మలరింపన్.” యః, ౪ 

ఆ. ౧౧౭; 8. (కొప్పన పుహ్పాదులు చెరువు, 

చెట్టు. “రగడ చేర్పుమై నల్లయది "నెజులం 

దొలుప్రాం దుటీమె.” స్వా. 5, ఆ. రాళ. శుక. 

౨ ఆ. రరాజ శీ చక్కంజేయు, సవరించు. 

“కీ ప్రతి తి, కానిర్హాల్యపువ్ప దామంబులం దొజ్ల 

కొప్వులలనం దోశి తుణీమి.” వెజ. 3, ఈల ర; 
ర్, కుటుగు, బలాళ్కారముం దోపు, కక్ష విల 

సిల్టిచు నుండగ మ్రుచ్చిలిపట్టి కుమారు న 
శే లరుఆకిమి 'వెంగలం లగుహ్రరులు గొందణు = 

భార. ర్ వ ఈ ఇకా: వి, 1. కొప్పు, స్త్రీధమి 

ల్లము “ఊఊ, శయ్యకుం దార్నంగాశ దుఖుము 

ఆ, 

‘క్ట 

శ్ చు, 

౧౬ 

ర్ సట! 
{ 

అదో 
ఇ 

న. 
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జా డవండ టు: జక్క_ిజ్జ క భోరబరు ఫ్ర అపు: సూరా బలీ సుమనసన్ఫమూవాముల్ . స్ట కం 

నయ్యదిరి పాటున గ్రక్కున సివి జాజి...” శకం.౧, ఆ. ౭3; రీ. ఆనందించు సంకసీంచు. 

విజ ౧, ఆ ౧౦౭. అం. భా. ద్వి ౦౯౫; 2, “ఊఉ, ఈవిరించోండిం కొను మిదేటికి సందియ 

(ప్రపవుర్సి జుట్టుముడు శిఖ “సీ పుప్వులు తుజు! మంచు: సారిమిన్, దేవర యానతిచ్చిన మదిం 
మున భోగమొ తుబుమఃదు చెట పిత లేక, దులకిఎచుచు. బెండ్లి యాడెదుకొ, రొవలరాజు 

= శేవెలులపం గాని” పీక, ౨ అ, ఆలిర; కిం పొడి, నన్నును +" యర్క,ఆఈఊ ౭౦. 

శక డాం | తులకింపు, చే. అ. కః (తులకించు థా ప్రకా 

తుజు, చే, వి గమనకజేగదూందలిధ్యని కశుకరణము.! ళించు. (కర్లీ . తణమంజేక్కులవానిం దులకింపువలు 
డ్ oo | 

(వవ) వాండు. తుక్టునం బకువెత్తినాండు, :  చెంపువలుకపు లొలయున వ్వ్యొలుకువాని”ో వను. 
F | జ ct 

శుల, నం. వి, కొం స్తీ" 1. శ్రాను; ల్లి త 3, ఆ. ర౬, వి ప్రశాళము కాంతి “క, వి 

ఏ కభూజుయలముల పిమాణము, కీ, పోలికసాద్భ వాతెజకు నమృతమే తుల, మేతులకింపులపిసాళి 
ర్. ఒకరాళి; 6, తూందుటుతోలనము. | _ మినిమికిం గొమించే తుల.” విజ ౧, ఆ, ౧౧కి. 

శులకరించు. చే. ఆ. (క్రి. 1. ప్ర కాళించుమెలయు. స. మ Ars) 
“ప్రీ క్రీవిగాం దిరుప్పుగట్లి తటాల్న6 దివురుచోం మగ్కుపోలు. చ...నిండు చందురునును సోగ 

US te HW, వెన్నెలలతో 6 దులదూ౭గెడు తద్దుణంబులన్ 
దొలుకరిమెజిపులు తులకరింవ 

ళా ఆ, ఎరడు ర, అనంచదెంచు. శన ఆఅమజణజిలు వై ౧ ల, ళరా చామా. ర, A కొకు, 

దజ లాలించి యామతించి, కలికితొలికూటమి | తులవే, సం ల. ఆ, స్రీ 1. పోలిక, సాదృశ్యము; 

విభుండు తులకరించెి కృ. శకుం. క, ఆ. రో 2, కూంచుట్య 8. ఎత్తుట; డీ, మదింపుచేయుట. 

3, కలుగు సౌటమరించు. “వ... భోవిపుంభావ | తులనము. సం. వి, ఆనం 1, రూంచుట, 9, పోల్పుట; 

సంభావనాపరిచయంబు నంపాదించుసొంపునం | _ శి. ఎత్తుట, 

బింపీళ్లకూయుక లికికొమికే రల 'మొలకచనుమోనులం | తులనీయము. సం విణ, (అ. అ అ i. పోల్నం 

దలకరిం చిన తళుకుసిబ్బెంపుకళేకళల దళముకొని| దగినది 2. కదలింపందగినది. 

యెనో యన,,.” వను. ఈ, ఆ, ౨౩. తులము. చే. వి. పలమునందు మూండవభాగము, 

తులకించు. చే, ఈ క్రి” 1. చ కాళించు, మెజయు* ఒకరూ పాయయెత్తు. (శం ర  (లించుచున్న, 

“చ నిశాచరనాధు పొదవంకరువూాములందు6 తులయల్ . సం, శత్రుం క్షే, పోల్పు-చున్న; డె కద 

నోకముల శై వడి నంచలరీతిం జేంట్టవైఎఖరి: దుల తులయితవ్యము నం. = తులనీయము, 

కంచె నిర్జ్ణరశిఖామణి మొళిం దనర్చుజూతిక్ంపుర తులన నమ్మ. మీ విం (తులసిషాఆమ. ) తులసీకోట; తులసీ 

సలు, దళాలు అం ౧౨౨. ఊం రా.) చేవత. “గీ. రాదినగలం సదాచారరతియు చేవ 

౧, ఈ ౯౯ 2. ఒవ్వుఅందమగు. “టా. విండ్లకు పూజ నిళ్యాన్న దానంబు6 బూసబొట్టు చిదురః 

మే _లరంబు ఫఘనవేణి కనుంబొముదోయి బంగరు, కన న చ్నె కలిగి కనుపట్టు నాతని 

సండ్లకు మేటిసాటి తులకించుచనుంగవ...” వాంస. శాసరుబుే కుక, ౨ అం ౧౦౪౫ 

౧; ఈ ౬ం; తి. కనబడు ప్ర కటితమగు. “చ, | తులసి, సం. వి ఈ స్త్రీ. తొళసిళి. 
వకుళేఫలానుకారు లయి వట్రువలై “మెజు6ంగారు | తులసీకోట. ద్వ. వి, (తులసి4-కోట తులసి మొక్కకుం 

శొక్తమొ;క్షికముల పే రొకింత దులకింపంగ నిర్మల _గట్టినకట్టడము. (వా) 
'హంమరత్న కర్ణి కలం చలింప...” కాశీ, ర, అ. తా క మి. వి, బి, (తులసీ+పోంధలు) కర్ణ 

౧ర౪% శుక. ౨ ఈ ౧౦5; కీ. కుతూవనాల భూహిావిశేమములు. న్ కులపిపోంగసలు ముద 

పడు. “ఊం గుమ్మునుకమ్మ తెమెరలకుం దులకించి, లుగాం గలులసవెట్టి, చిక్కబాకీలు పిదప విళ్ళేవ 
వసంతవేళలన్, గొ మలు కాననాంతరనికుంజము పజివె,” నిరం. ౨, ఆ. ౧౧౬. 

లక 'జెలువార నొంటిమైంబమ్రినర _క్టిచే నెనయు | తులసివనమాలికలు. మి. వీ. థాన్యవి శేషము. “వ,,. 
వల్హవకోటులం దూ జ చేల కోోకొమని కూడి క్రొవ్వ! _ చిలుకముక్కులు మధురనులు ఛామభాలం "సెండె 

న్న 
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ముడుపులు రాచవ న్నిలు తులసివనమాలికలు సింధు 'తులుమే, చే, స, క్రీ చెట్టునుండి చండుమొ. రాల్బూ. 

కర్పూరాలు, 4 .”వబంధ, ౧౧౨. న ట్రా డులుచు. వాం 

శులాంబరము, సం. వి ఆ. న, పట్టు(బుట్టము, దుకూ 'తులుము. చే, న, శ్రి రాల్బు. “మ ధరం బాంథుల్ 

లము, “డ్, ఎల్బరు నంత "మేలుకొని యిందు. చెగడొందం డి మంయొ ఛ్ దశ మహీళ్ళవ్య సహా 

నుఖుల్ ముఖవుజ్ఞనాదికం, బల్లనం దీర్చి శై పుగం; సరసాలానవసత్యకృ్ళం ఖలికచంచ శారి లేభంబు శే, 
దులాంబరముల్ మణిభూమణావళుల్ ; మల్లెసరం . సరసాలానవవర్ష్రముల్ తులుముచున్ , “చంద్ర 
బులుక్ పరిచుళంబులు చాలిచి..” రామా ౨| ళీ, ఆ. 3౨ 

ఆ. ౧౦౭. es 
'లల్హను నళనినద్చుది 

రులాకూటుండు, సం, వి అ, పుం, తప్వుతకూనిక ్వ్వం డు ఎ భార. ఉద్ సా ౧౩ ఆ 9౬. యస 

తూంచువాండు. ఆ ౧౦౪; 2. మూర్తుంయు, అవివేకి. “క. మొదల 
తులాకోటి. సం. వి. ఇ ఈ. స్త్రీ. 1. అంచె నూపు! విభారింపక చేయుదు రది తుది నొప్పకున్న 

తులువ. జే. విణ, 1. తుంటరి దుష్టండు. 

రమ్ము 2. ానుదండెకొన; లే. దశకోటీసంఖ్య. నుక్కడలి ముడుంగుదురు విను తులువ లవ్బను, 
తులా దానము. సం. స ఆ న. తనయొత్తుతూనిక గల లొదవక వెడు మఖరాపి నిడిన సహుకములకరణిన్,” 

బంగారు రత్నములు మున్నగువానిని చానము భా రాయు, ౧౦౧. (ఈం రు 

చేయుట. తులువక త్తి. ద్వ. ఏ, (తులువషాక త్తి.) వంపుచురక త్తి. 
తులాధరు(డు. సం. వి అ. పుం. వర్షకుండుు బేవోరి. | శ్రల్యము- సం, విణ. (అ. ఆ. అ) సాటి, సమానము, 
తులాధార్వుడు, సం. వి అ, పుం 1. త్రానుదండా తుల్యయోగిత, సం, ఏ. ఆ, సీ. ఒకానొక యర్థాలం ఆ 

9, శ్రానుత్రాడు. కారము, 

తులాధారు(డు. సం. వి, అ. పుం. వర్తకుండు, బేవాోరి. | తువర, దే, వి. 1. తుంపర, (శ. ర్య), 2, తువరభూమి, 

తులావీజము. సం. వీ, ఆ. నం గురివెందగింబే. నువానన గలభూమి (శ్రా “ఆ...తువర తుస్సీ 

తులామానము. సం. వి, అనం 1 త్రానునందూంబెడు నాలం దువరభూమి ఆం. భా. ద్వి, ఈ, 

తూనిక; 2. తూనికజాయి; ర (శ్రానుదండె. | శ్రవరము, సం, వి. ఆ. పుం. కందిళీ. పుం. న ఒగరు, 
తులిక సం. వి. ఆ స్త్రీ, అండుకాటుకవిట్టు ఖంజనిక. ఒకరసము, విణ. (అ. ఆ ఆ) ఒగనైనది. 
తులిక్రము. సం. విణ. (అ, ఆ అఎ 1. తూ౭చయడి। తువరి. నం. వి ఈ. ప్రీ. 1. కందిళ్యో ఓ అడవితొగ3 

నది; 2, పోల్చ్పంబడినది; కొ, ఎ_త్తంబడినది, తీగ 8, తొగరిమన్ను, వటికం 

తులిని. నం. వి. ఈ. స్తీ" బూరుగు. | తువరుందు. సం, ఏ. ఈ పుం. శృశు,హీనుండు. 

తులుకాదు. బే. అ. +" (తులుకు *ఆడుఎ తొనయక తువ్వర. బే. వి. ఓ తుంవర్శశీకరము. “కం అవ్వనముం 

చిందు. “డ్వి. తొమిదిరసములు తులంంకాడుదాన్సి జేరి మవ్వపు, జవ్వనపుక్ రాచకొమరుం జల్లని 
యిమ్షడివర్డ న లెనంగంగ ద్విగుణ్క మగునలంకారంబు | మంచు దువ్వరల నివ్వటి ల్లెడు, పువ్వుంబొదరింట 

లనలారుదాని.” పండితా. దీశా. ౫, పు. నునిచి భుజోకుమారుల్ .” కువల. ర, ఆ. ౧౩౦౪. 

తులకు. చే. ఏ. (క తునకు) చలనము, కదలిక నుద ౨, ఆ ౧౦౭; 2. నీరు "మొదలగువాని 

“లయవిభాతి. , , ఫూములుకులకు శాచిలుక బలుకు జలు. “క, మువ్వురమోంద మరందపుం దువ్వరః 
లకు "దెమైరల బికుకులకుం (గొన్న నలతులుకులకు జల్లంచు6 బరాగతో యథరంబుల్ , ఉఅున్వంగం 

చెమేసి యలపులకు,.యం ౫ ఆ ౧౦౪. జొచ్చెం దజుచుగం; బువ్వులజడివాన 'వేలుపులు 

తులుదే. జే విణ. వేగముగలది. (దీనికి గర్మధారయ | గయింపన్.” డై. ఈ, ఆ ౨36. 
మందు నిగాగమము 'వైకల్పికము “ద్వి. తులు తుషము సం, పి, ఆ. పుం, 1. ఊం; 2, కాండ. 

చనిగాలిచే. దొడిమలు వ్రిదిలి గలగలరపములం | కుఫారము. సం. వి. అ. పుం. 1. మంచ్యుహిమము, 2+ 

గారాకు డుల్లై.” ద్వి. భాగ ౧౦, స్కం, (శ. రృ| తుంపర శీకరము; లె, కర్పూరనిేమము, విణ, (ఆ, 
శులుదేన. దే వి. వేగము. (శ. ర) అ. ఆ) చల్లనిది | 

Illa) 



తుషి 

తుషీతులు. నం. వి, ఆ, పుం, బ గ న ON 

తుప్తిం నం, ప్ శ క్ష నంతోవము; డ్రై తృప్తి పీ, | 

కనీవిం 

తుష్తుండుం నం, విణ (ఆ. అ. అ) 1, నంతో వము 

నెండినవాండు; 2. తనివి చెందినవాడు, 

తుష్యత్ - సం, శం 1. సంతో షించుచున్న,; రి 

తనివివెందుచున్న * 

తు = రువర ఆం ఫె దిష్టి. ళ్ 

a 
ae (౮౯ 

1896 తూ 

నొక్క_.'నారసము ఫాల, దేశ మనయందు నాంటించీ 

తీవ్ర వళ క్షి నురము చైచినం దూ౭గాడి మయొజం 

an పట్టి యకృళవ్రణుండు దీర్చె చరక 

ము ఫర. ఉద్యో, ఈ, ఆ 3ళళ, 
తూలించు. దే, సం క్రి (తూల ఛా, శ్రే జం 

నంచు, చేయం, కక్ష ఆ, ఈశవాలు (గంటి, చెండ్లిం 

దూంగించు టది యెంత పెద్ద మాకు.” యం 3, ఆ, 

౧౦౧. అము, ౨౩ ఈ ౯ర. 

తున్సు. దై. విణ, (సం. రుచ్ళక్.) నీచము (దూ. కూయయాడు = తూంగాడు 1. ఊంప “చ, గురు 
తున్ఫుపెంజెర. శ. ర (సర్పము (శ. ర 

తుస్సు పెంజెర. ద్వ, వి, (తుసన్ఫుశ-పెంచేర్ర ఒకజాతి 

తుస్సువోవు, ద్వ. ఆ కీ" (తుస్సు పోవు.) నిచదశ 

నొందు, భంగవడుం eg. తుది సీశ్చను దున్ఫు 

వోదు (త్ఫుణ్ల్ణ టుడుగుమో” భార శాం. ర, ఆ, 

వి౯ారా. [చంద్బు(డు. 

శుహినకరుండు, సరి, వి అం పుం. హీమకరుండు, 

రుహినము, నం. విం ఆ న 1, మంచు కొమమ్ము 2. 

వెన్నెల, pen 5, కర్పూరము. దిణ, 
(ఆ. ఆ. ఆ.) చల్లనిదిం (మంచుకొండ, 

శుహిన్నకై లము. సం. వి. ఈ పుం. హిమవక్సర్టక్రము. 

తులు. చే. వి (క. తవ) కన్నడదేశమునకుం బడ 
మట నుండు చేశమందలిభావ. 

తుళువ. జే. వి. (క. తుచువమ్.) 1. ఒకానొకదేశము. 
“క్ల ఆదిగా నల్లంరాజులు చేదురగతిం దుళువ 

దొరలును బోయలు దురుసుగాగం, బ్రతిదినంబును 

ఘోర మారణ కమొనర్ప, నిలిచి పోరాడె గజపతి 

బలము లపుడుఎ” కృష్ణ. 3 అం ౫౮; 2. ఒకా 

సొకవంశము. “గీ, భానివంశంబు తుళ వాన్వవాయ 

నుయ్యి.” సార్ట్ ౧) ఆ. ౨౫ 

రూ ఊది, (క తూ క. ఉమియుటయం దగు 
ధ్వని కనుకరణము. “చ..,తూ యని వలు 

మాజుః దూ పొడిచి యల్లనం బుప్పొడిరషు వెట్టి 

౪ + “విక్రం రా ఆ. ౬ళ్యా ఏ. ఊందుటయం దగు 

థ్వని కనుకరణము. (చూ. తూపొడుచుం); 
3. se yan 

తూయగాడు. దే. అ. కి. (తూయి3ఆడు) ఊం 
పి sn కలదీ పీ వెలవెల్ల నగుదీవ 
రుచులను నకకరింప” వారి. ఫా. లా ఆ. ౧౬ర; 
డె, చలించు శంకించు. “గీ రయము మెజయంగ 

Ua 

కూల, చే. ఈ 

కుచకుంభభారమునం గోనులగ్నాకృము తూల 
యాడలాలో గంధ. ౧౪౩, 2 (చలించు కం 

కీంచు) “వ .. పరివవావవనయుంపానంపాతంబులం 

దూ౭గయాడుకరళ్ల చప్పట్లు దిక్పుటంబుల నాస్ఫో 

టించ. " చైవ. ల ఆ ౨౨లిం 

క్రి" 1. ఊగ, “మ, కమి 

బూదీ గల తూగుటుయ్యెలలం బం తాలాడుచుం 

_దూయగున్యా కొమరుంబ్రాయపుగబ్బిగు బ్బెకలయం 

ఘ్ఫుల్ ,. కళా. ౧; ఈ ర౨, చిక్కం భా, ౨ 

ఆ. ౧౨౧; 2. చలించు కదలు. “సీ. తూలౌడు 

నును(గురు ల్లో తెంచుఘర్రాంబువులం దోంగి నుదు 

టివై మలంగచుండూో నిర్వ, ౭, ఆ. ౭౮ (శ, ర, 
పా, “తూలెడం” ముది. సాల; తూనికవడు, 
తోలనము నొందు. “గీ, వినుము తుల నిడీ 
యిత్తుచో వేయునశ్వ, మేధములకంటె సత్యంబు 

మిగులం దూల.” మార్క. ౧, ఆ. ౨౦౭; ఢీ, 

ఓర్చు, శ్చ య్లండగు. కత పీమను జేంద్ర, సీ వెనుక 

నుద్దవిడిం బఆజతెంచు చాన వీశామవహానీయ వేగ 

మున _ కంకిలిసీయక తూంగనోవినంగామితనీద్ధి 

పొందు..భోం ₹ ఆ ౧౭. విజ పీఠం అ 

ర్, కూరుకు, కునికిపడు, “ఆ. మేను చ్యూనువడయ 

మాలితోస్మీ లికృులోచనాంబుజయుంగళుండ వగుచుః 
దూరగనేల నాదుత్ డల్నవై శెమ్మది, నిదురవోదు 
రమ్లు న పకమార,” నిక్క ఐల 9 = ఎలాం రామా 

రా ఈ ౧౧౭; 6, జరుగు, సాగు, (చూ 

తూణించ్చు; ?. వెడలు, ఉఊద్దతమగు. “థీ సుఖం 

నలు దూరాడు మృదుకరవల్లిక లల్లాడం జల్లు 

పోరాడి యాడి.” నిర్వ. రా ఆ. ళో 8, సాటి 

యగు తుల్యమగు. (వ్యవః వారితో మేము 

తూలలేము; 9. దుర్చలమగు, నిన్సఠ్వమగు. 

శా, తూంెం . జల్ట్లనిగాడ్పు లేమ. ఫణినం 
న్నా 



తూగం 13¢7 తూంటు 

దోవాంబు పేఠళాకటన్” పారి, ఈ, ఆ, ౨౦. బలుకయు, దూంటలంగా జేయ జాడు బొల 

భార. భవ్య, ౨ ఆ. అఈ౭. ఏ కూరుకు, కునికి గక కడిమిన్.” వద్ద. ౧౦ ఆ. 3౨. వై విణ 

పాటు. “గీ ,..తూంగు తందర యనంగ, మళుశు' (సం, దుష్ట) తుంటకి దుష్టుయం.. (యాః 

నిద్రావిశేషంబు మాళృభూక” ఆం. భా. వ్ర, తూంటకి [మగు (శ. ఈ ట్రా) 
౧౪౧. విణ, ఊో/గునది. (చూ. తూంగుటుయ్యల.) | తూ౭టకట్టు. జే అ. డీ (తూట+కట్టుఖ ఖండిత 

తూగుటుయ్యల. ద్వ వి, (తూగు+ఉయ్యల్స తూంటరి. వై. విణ (తూటాల = స్వాక్టమున) 

ఉఊయా్యాలమంచము, ఊంగుట * కనుకూలముగాల | తుంటరి, దుష్టుఃడు. “ఊం రూటే దోసకారి 

గట్టినమంచము  మొదలగువది. “సీ, తూగు!  పెళదోసి యజామిటం శంకమొందుచున్,” 
టుయ్యాలం దూంగసచోం గొంత శెదరనయరవిర' భాగ, ౬, నస్యం. ౧౮౨౩౭, | 

నన్నెబా గట్టయుండ” కళా, ౨ అ ౧౭.| తూంటవిలుకాండు. ద్వ. వి. (తీరా: +పిలం+ కడు) 
నైమ. 8, అ, ౧౪౮. |  తుంటవిలుతుండు, మన్ముండు. “మ ...నొనలి 

తూంగటుయ్య్యాల జ తూంగుటుయ్యల. (ర్ట గుజ్జు చిట్టంటుంజేమట మాటిమాటికి గొననోట మో 

మాన్రల నట్టకొని వ్రే లంనునుందింగతూంగుటుయ్యా | టుచు6 దూంటవిలుంకాని మోవానళ క్రియుంబో లె 

లల నాయి యూ” కవిరా, ౨, అ. ౧౨౭. నున్నయెడ,” ప్ శరుం ఇ ఈ ౧౩౯. 

ఊ.రా. ౬, అ. ౧౭౨. " ఠరూంటాడు, దే. స (క్రి (తూయు ఆడు.) శిథిలము 

తూంగుదవియ. ద్వం వి (తూంగుగాదవియ) నిలువున, చేయు జర్జరితముచేయు. “మ. మృగరాజున్ 
పాంతినవెదురు మున్నగు నిడు పాటికజ్ఞ చివర శ్రాళ్ల |  గీగరాజు గుంభి మణీ గింఫిన్ ద్రుంచి తూంటా 
యాభారమున చే లాడుచు ఉొంగుచు వెలుంగు!) దుస, త్వగరిష్థుల్ గల రింకే, ౪” మల్ల, శృం, 

దీపము, (ఆకాశదీషము మొ) “క, వటినెగ 83, జై ౭ అ. ఈం 
వదలి వడనుర, దిగియెన్ రపిమండలము వడిన్  తూంటికూర జే. వి ఒళజాతికూరాకు “గ్, ,,ఇటు 

రశ్తులు యె నిగుడ నలవిష్టుపదమున, దిగదిగ యని తూంటికూరాకురం జంద్ర, వోస, "మెత్తుదుకె యేల 

వే వ్ర లుతూలదీవి ౫ ఫోలెన్.” చంద్ర. రఆ ౫౪. | నామో౭ద నింక కినుక వారిశ్చః ౨ ఆ. ౧౬౬, 

రూగగేపలక, ద్వ. వి (తూయు+పలకృ శతాపీవని| తూంటు. చే. వి. (క, తూతు చిల్లి రంధ్రము. “సీ, 
వాడు గోడలమట్టము చూచుటకై చ్రేలలోట్టిన తూము తూం టనలోను దూవర మన గను, +, తగుం 
నీడుపాటి పలక, (శ. రు | గందరంబుి అం భో ప్ర. ౧కి దశా, 3, 

తూగమంచేము, ద్వ. ని, (తూలుామంచము) ౪. ౧౮౩. 

తూంగుటుయ్యల, జ. + బింగారుకోళ్లు తూంగు, ' తూయుకట్టు. చే, అం శ్రీః (తూయటు+కట్టు) రం 

మంచము మై వేల్చ్పుదొరయఫోలె” య ౫ ఆ ధగిముపడు, తు “క్ల, ,.తమకమవీరశం 

౧౩. కాళ్ళ 3, ఆ, ౬, ఖంబు కెల్ల దొరలు నొత్తిక దివి మోంశం 

తూంగొమ్మం దే. వి. (తూశకొమ్థు) ఒకవిధ మగునుషిర| దూంటుకట్టో భార. ఉద్యో ఈ, ఆ. ౧5౧. 

చాద్యము. వ ఆ ననరంబుచెననుండి దిము రేయిన | తూంటుపడు, ద్వ. అ క్తి. (తూటు+పడు) రం 

యట్లు తూంగొమ్ములును దప్పెట్టును, , మ్రోయ” ధ)ముపడు, (జా 

చ్వా- ౧౧, ఆ. ౨కు తూంటులుపుచ్చు. జే, స. క్రి, (తూంటులువోవు ధా 

రూయయే. దే. న | క్రి. (తూల ఛా, శ్రే తూనిక. శ్రే) రంధ్యములంుపడంత్షేయుం “మానిని... పెం 
వేయు తోలనముచేయు. “ఆ, i దీని _పెక్కినసాధుజనగంబులమర ము లెప్పుడుం దూజ:గ 
యంత నీమాంసంబు, దూ౭చి నాకు బెట్టు తొల నాడుఖలక్,- ద్రొక్కి భుగంబులు ముక్కున 

కిపుదు.” భార ఆర, 3, ఆ ౨96, వైము 3,| నంగము దూంటులుపుచ్చుచు నున్న వొగిన్ో 
ఆ. ౧౬ న్ మార్క... వ అ. ౯౮. 

తూంట. "యు. దే ఏ తునుక్క ముక్కు, “క, | తూయటులువేయు. దే, స | క్రీ* (తూయటులు+ చేయా) 
కృష్ణు: డొకయమ్మన నొ క్కూటున నడిదము6! ' రంథ్చములు చడంజేయుం “ఉ ఈన్మిదోయన్నుణం 



లూంటువోవు = తూంటులువోవు, భోరు దో. ఫో! 

తూడ రె, 

తూండుదెండి. దే. వి (తూడు తిండి.) వాంసం 

తూంటు 1898 

దినున్ర దాంటులుసేసిక నూతుం బి£ క్ష్ జారు, 

స్మ. టి అ అవేం, 

తూ౭టులువోవు. జే. ఆ (క్తి, (తూయటులుశాపోవు 

రంథిముపడు, “ఉా..,సూతుమైం 

దురంగ మాంగనులు దూంటులువోవంగ శల్యు 

చెమ్ములన్ 3 న్నీ పిడంబు గాండం బరణించె సము | 

జ ప్రలచండకాండముల్ - “భార, శల్య .౧3ఈ.ం౧౫౭.| 

దూ 

i 
' 

ఆ, హా. 

తూండ వై, విణ (నం. దుష్టుఎ దుష్టుండు. (చూ! 

(తూండళాఆరి = స్వార్థమునం) 

దుష్టుడు, తుంటరి. “కం నాం డెల్లవారు సీం 

బోండి వలదు మాను మనల బుయిలోడక తాం, 

దూండరియె తలీయంజడిన, వాం డితనికి నేండు 

వగవ వల దనువారున్”” భో, ౬, ఆ. ౧౦౮ |" 

తూండి, చే, వి, బెం ఒకజాతికూరాకు మొక్క (చూ. 

తూంటికూరు 

తూడు, చే, వి చ (ఈ కండు) తామకపువ్వు 

మొదలగువాని కాడ, బిసము. “క ఛందోజ్ఞున 

నను దన, నందన నధ్వరధురీణునకునై నను నా; 
నందముగ నిచ్చుటం బో లుం దూండుల కట్ట 

ము మ్రు చ్చిలుట కలవోయన్.” భోర. ఆను, ౨ ఆ, 

ఏళ ౭. ఆం. ఛా. చ ౧౬ 

తూండుతీంగం ద్ద. పి wan “ద. తూయడులీం 

గలపొది మ్రుచ్చిలించు టని కశ్యవసంయమి 

వల్కె. భూవరా” భార ఆను. 3, ఈ. ౨౩౨ 
‘ఆ 

శల 

"వె, దర 
వా 

తూ:డుదిండి మావు దొరవంగడంబునం బుట్టి we? 

"అచ్చ యు, 30. ఇట్లే. తూండు మేపుడుపుల్లు. 

అచ్చ. యు సడ లం 

"తూంతకొమ్చు. దే. వి, (త్ర. తూదనక్కొంబు) పిల్ల 
నో గ్రోవి మురళి. “ఆ, తూంకకొమ్ణు చంకం దోంపీన 

వస మెట్టు, వేం, పంచ. ద ఆ, ౫౮౮. 

తూంవర. చై, షి. (నం. తుహోరక) తుంపర్క శీకరము. 
ణ్ వన్నీ టిళూరవరం బరంగించుధారాగ్భృవాంబుల 

భేలచాడంబరముల.” కళా. ౭, ఆ. 320. 

శూశణి. దే ఏ చాట్యవిశేవము. “దష. డిల్లాయి 

తూయకణి చేవణి జం'క.పండికా. పర్వ, కి కం: పు 

శూకము. 'చే, వి, (తూల థా సమభ్గారను, “శా. 
మూక 'ల్లట్టిన[యోధయూథపవారుల్. మొం 

తూకొ 

డెంబునె రాలం7గ6 దూకంబు ల్సెడి చేతు 

లాకసమునం దూలంబుల్లై తూలయా,, శే. ౭, 

ఆ. ళ౦. సురా. ౫౮ ౭. బరువు, (వ్యవఃా 

ఆగ న్నెతూక మెంతి? 

తూకు. బే, ఏ. (తూయు థాఎ 1. బరువు. (శ, రు); 
డ్ (వృమాణము, కొలంది. “క, వరుణుండు వి చ 

చిత్తయు? ,దుర 'మొనరింపంగ నొక్క_తూకున 
శౌర్యం, బరువై చెల్లల . .*“వారి. ఉం ౧౦, అ. 

౧౫౩౨; 3. సమయము, కాలమా. “క. పోరులు 

పుట్టిన దనుజులు, తూ రా నతం డంగి యలుక 
దొడరినకూ కే, ఘూరావావకాలం బన్వి నారా 

యణుం 'జానతిచ్చినాం చాకనికిన్”. కక, ౫, 

ఆ. ౧౦౨; ఓ కడవ, సారి, నీ, + .ఎద్దువేంట, 

మొదలుగా గలవేంటలయద నెఆకింని, తిన్న. 

డొక్కొక్కతూకు వర్తింప దొడం.”” కాళ, 
క, ఆ, ర౭. అచ్చ, కిష్మీ_౦. రాళ. 

తూకువ. బే. ని. (తూంగు ఛాఎ బరువు భారము, 
“ద్విం న్ఫాజ్జన్య భేక్తుం డిల నగ్గ్చిలంబు, భావించి 

ఛాతుకప్పడమున గప్పి కావడి తూకువగా వడి 

దాల్చి” పండితా. పురా, ౧ 9౭. పు. 

తూకిొను. చే, 6, క" (తూటుషాకొనుంఎ) 1. సూను, 

కడంగు. “డా. మోకరుణావలోకనసమేళులంగా 

మము జేయం జిత్తముల్ , దూకొనెనేని మాచనవు 
(దో మక యో దగు,” భగ 3. స్కం, 

౫౩ 0. శివధ. ౧, ఆ ౭౧; 2. కలంగు పొడము, 

“ఊఉ, శూలినమోముబెల్వ్వుం బయిం దూకొనుఘర్మ 

జలంబు వెల్లువం, జేలినమేను *౨* కనిక 3, ఈ 

౯౫ లే. చొచ్చు, పృవేశించు. “క. ఎల 
RR బ్రమ్హహాశ్య్య్రా దురితంబున నీనునంబు 

దూయథొజె,,,” భాగ. ౧౦. సుం ౯9 ౧ అం, 

ఛా కృ. ౧౨౨; క అతిశయించు ఒప్పు. “కః 
ఆకరిదంతము మూంపునం కొని శీకృవ్లః 

డమరు6 గంసచ్యుతిశై, తూకొన్న శ్వేత ధనువుం, 

దూకొన్న నభంబుకరణిం జిరవిక్రముండై." కి సాంబో. 

౧) ఈ ౧౨% వి పు ౧౩ ఈ ౭9. స క్ర్రీః 

"గౌరవించు. “వ,,.ఆనూనంబు లగు విమానంబు 

లక్కి. చచ్చి వచ్చిన సచ్చర్మి శ్తులకుం శెచ్చెర 

చిదురు చని తూకొని తోళొనిపోవురంభాదికుంఖి 
కుంభకుచలకలకలంబులునుళి భాగ. రా న్యం 

కం; ర్. (తూకు4కొను) గ్రహించు. “డా 



తూచా 

? 

కాండినయమ్మ్యుచే. సొలసి కంసపికోధి శిరోధి' తూనింగ చే, వి 

ప్రల "బే యాడక మూర్భవోయె భుజ గాంకకు ' 

'జెక్టల కొక్కాలాగునం, దోడుగం దాలవ్భంక 

ముల: దూకొని చల్లనిగాలి చల్లె...” ఊ వాక. 

౧, ఈ ౧% కపిక, ౧. ఆ, ౫౭. 

తూచాకప్పకుండు. ద్వ. అ, క్రీ (రుషాచశాతచ్పుకచ్తా 

ఉండు.) తు,చ అనునవి సంస్క్య్బృతభాషలో వ్యర్థ, 

మైన పాదవూరకపదముల్య వానిని సడ పదర 
కుండు-పూ_ర్టిగా ఆనువ_ర్థించు, కొంచెమైనను 
విడువకుండు. “ను. జన కోకోన్న త మెనకత్పురము. 
తూచాకప్పకండంగ  వృర్ణన సేయక వశమా 
“నాళ, ౧ ఆ, ౨౦. వక్త, ౧; ఆ, ౧౦౦.) 

తూడి. డే. ఏ. Slr (అభి 
తూణ. సం, వి, అం * అమ్హులపొది. 

తూణము. నం. పి. ఆ పుం. అమామ నిషంగము. ; 

| 

న్ా 

తూణి. సం, వి, ఈ. త్రీ 1. అమ్మలపౌది; 2. సీలి! 
చెట్టు. బిరా, (న్. సి న్. )-తూ ణము కలవాండు- | 

విలంకాండు. 

తూణీరము. సం, వి, ఈ పుం. అమృలపొాది. | 

తూదము, సం, వి, అ, పుం 1. గంగరాపిళొ, య 

బూరుగ శో 

తూనరతుక్క_ము* చే. వి బాలకీ its 

(శ ఈ బ్రాం రూ. తూరనతుంకములు, | 
"తూనిక దే వి శతూను థా L (శ్రానుతో) 

తూంచుట్కు ఊన్లానము. (శ ర్య; ర పోలిక, 
సామ్యము, పా ఉర్తరాని వావాంబుచందంబునం 

ట్రముదిళనరం బై నరసిం పహునఖరంబులభాతి స 

ళీ తవ వ వ్రోదగురువిభవ ప వ చ,ధానంబై నననూతికా 

పదంబు పేర్చి ని నిరంతరప వయోవర్థకం బై భనదు. 

1899 

తూనినళానిగ, 

| తూన్ను. జే, 

తూవు 

కంనిక, ఒకజాతియా. న (శ. ర్ఫ 
ణక eg తూవియలఐ నొొజ్డులం బెట్టితి సీఫ్టు 
సీ చిజుక కాలము ,,, లెక ఆప, ర, ఆ, జ్ న్న 

వృక్క: ర ఆ, 9౮౫. హార, యతి రీ, ౧౯, 

జే, జీ. వ. చాల క్రీ డావశేమము, ఒక 

తూరనకతుంకముళ్ కూనిగ తొనిగ చినుకు మొగ 

మాట చిల్ల క ట్రై.” వాంస, 3, ఆ ౧౯౬. 

తూనీగ, ma రు షెకజాలెూా: XK, (శం ర 

.తూను, చే, అ. జ్ర తూయు. (చూ. తూకు 

తూన్మి+ చే. స (కూన ఛా (త్రాసు నుతో) 

కూంచుట, ఊన్హానము, న పట క 

చెద్ద్టెనుచోటులం దూసన్మి.. దరపి, ఫూర్వభవమున 

లాభంబుం బొంది నారు భార. ఆను ఆ, ౧౦౪ 

శ్రీ, తూంచు; తోలనముచేయు, 
సత్య మళక్వ మేఫశతముం ద్రానునః బెట్టి, 

తూన్న ముల్లు సూపె: దులకు సత్యము, ,”క లో 

శోకం 5, ఆ ౧౨౩౮, ఆము. క ఆ, రోం. 

న 
“ఇ 

' తూవరము, ఉళ. చే. ఏ. కేం చిల్లి; రంధ్రము. (క. రః 

త్ర); 2. గువ్మకందరము, “సీ తూము తూం 
టనయగను దూవర వమనలోను , , +కందరంబు.”” ఆం. 

భో, వ్ర" ౧౪౫ విణ. టబ్రష్ట్రము, జిపోయినదిం 

జక SIR యే నిటుమూచిన నయ్యసుర 
తపము సావి వ చద్రకేనిషాచరణము తూవర 

మగు సోచరమె క తిః ,వ్వుకొని సోలంగన్ 

నృసిం. ౨ ఈ ౭. సం, వి అ న యూప 

_స్తంభముయొక్క అవత మైనముందజిభాగమం, 

తూవరాణ, చే. వి. నీటు బయటికి వచ్చుతూము, జల 

దారి. (శ. ర్ఫ 

నిలయంబు మోనికను సంభ్భతమకరపద దృమవాపద్య్మ | తూవరాణము. జే, వి తూవరాణ. “సీ తూవరాణ 

కచ్చపంబై . భె + లా సం ౨౩౦; లి. 

బలము!) “ద్వి. నీనుంగుం గోల్పడె మానంబు 

వారిసెం దూనిక చెడె శివ ద్భోనాంబుం దగిలె.* 

బన ర, అ. ౧౦6౪. పు. 

తూనికళోల, దే. ఏ. (తూనిక4కోల) త్రాసుదండె, 
“ఫీ , తూనికకోల నాం దూనుకోల్కయనం దులా 
దంజాఖ్య యలరును. , అం. ఫా. ద్వి ఏ00., 

తూనికవేయు, జే, 
తూంచు, (శ. ర. వాం 

తూనిక జే, వి, తూనిక (చూ తూన్మి.) 

స్మ 

పటము తూ మొప్పరము as యంచనయను 

దనరును ఇల్క నిర్భ్ణమము, 34 ఆం, భో చం ౧A¥. 

తూవరాణి. చే, వి తూవరాా. “వు,,,గుడిలాయ 
తూవరాణికడ నిలిచి...” ఆము ౬, ఆ, ౧౦. 

తూపి, వై వి, (నం స్థూహ) గుడిలో మూలవిగ్రవా 
ముండుచోటునకు మాద విమానమువలె ఎత్తుగా 

నట్టినకట్టడము. (శ. రృ 
(తూనిక + వేయు | కూపు. జే. వి. ఆమ్మ; బాణము. లకీ వనడాక్నీ చూపుల 

వలరాజుకూఫులం. . ఎగమ్మక్రం ౧ అ, ఇ౧౯% 

భార, చో ౧, ఈ M35. | త్తి ళ్ 



తూపురిక [ద్వ వి. (తూపుషారిక్కు ల చాణమువంటి| ఈ 

wa గలనత్నుత్రము - శ వణనత్మక్రము., 
(శరం సో శ్యావణమోనము. (₹ ర! 

తూపురిక్కచెల. ద్వ వి (తూపు+రిక్క నెల), 
. (తూశఫొడుచు) కేం; తూపొడుచే. చే. ఆ. శీ 

ఉసుయః. “చ. చను నకం దాని మన ర ఫపిశాచము 

సోకిన నొచ్చె నంచుం పప. వలుమాజు. 

దూపొడిచి యల్లనం బుప్పొడి రత్న వెట్టి. , మా ల 

రా ఈ ౫౯. హరి. ఫూ స్క ఈ ౧౮౯; ర 
ఊదు. “క, వదనము విదుర్చుకొనుచును; దుద, 

నాలుకయొత్తుచేతం దూపొడుచు[క్రియక్ గద, 

లించుచొడ లొరంగక్ష , మెదలించుం దగ్గ వ. 

మేదిని బొరలున్* ద్వా, ౧, ఆ, We త 

నిరోధించ, ఆడ్డుకొను. “కం ఈపాటి కదల 

కున్నక్ , గోవంబున నన్నుం గూడ గొట్టును. 

డీనికొ, దూపొడువం గలనే యాాశావరమం, 
దుఃఖ మనుచు జయ్యనన9 గన్” సిరం ౨ ఆ 

౧౪౦. భూ. ౧9౯. 

wy 

1400 తూరు 

తూముకెలువ ద్య. వి, (తూము కాలువ 1 నీరు 

పోవుట శేర్చజచినకాలువ, “సీ, ఆఖిలావసీశలోే 
ను ఖవృష్రికిని ింపుం దూలుకాలువలనం దో౭చు 

చెవి.” సాంబో. ౨ అ ౧౯; 2. జలనిర్హ మ 

మార్షములు గల కాలువ. “క, *ిల్టూరితూము 

కాలువ) వాల్లకములకమందావి నపలాసించుక్, 
నల్ల లిక లీలం దిప్పయా, వల్లభరాయ చ థానవాగ్గం 
బరముల్ =” of జా. ౨౯ 

రూర దే. sl వానబొట్టు. (శ, ర (జ్యా; 2 

థార్క జరు, “జీ తూరజ ల్లనం గను థారాభి 

ధాన మొ.,.*'అం. భా ప్ర, ౯౫; తి మత్స్య 
విశేషము; పండు చేంప (శ. ర్ఫ “కీ. తూల యనం 

దూర యనంగను దోంచు రునము ” అం, భా, శ్ర 

౧౯. 

నూరనలగోలలు, దే. వి బి. చాల క్రీ డావిశేషము, 

శనీ * కోల కో(తులు బెల్ల గో దూరన గోల 

ప సక. మత ందిశాట్ల్. గీ న. 

నవ dé డ లాడి రచటు వి. పు ౯ ఆ, ౨౦౨, 

తూబరము, నం, వి, అ, పుం 1 యు _క్షకాలమునే | తూ టు ల జీ, వి, బ. బాలకీ ఈ డావిశేషము. 

కొములు మొలవనియొద్దు; 2. ఒగరు, ఒకరసము- 
ఖు (అ ఆ, ఆఅ) ఒగనై నది. (మన్ను; పటిక. 

కూబరి, నం. వి ఈ, స్తీ" శ. కందిశే 2. తోగం 

రూబరుయు సం, వి త పు, ప్రాయమున మాసము 

గడ్డము రానిమగ వాండు, “పీడి. 

జు దే. ని. 1. బండిచ క్రమునడిరంధము. (శ, 
ర. బ్రా 2. జలదార్కి జలనిర్ల మమార్షము. 
“మం ఘనళ్ళంగారరసో త్తరంగరు చిరంగజ్వేణికిం 
బాసికంటున దండం బలుగట్రకట్టే విలనన్సుక్వాకలా 

లర్వబునం దూ మేర్నడః బెట్టి బోటి గరిజా 

భ్లూపుండ సౌభాగ్యముబ్దనరం గన్తురికేఖ దీర్చి 

నవకుల్యావై ఖరిక్. మించయగాన్.* పను, ౫ ఆ, 

౧౧౭; ౮. నాలుగుకుంచముల కొలకమానము, 

అఢకము, “క, అచ్చులు? ద్రానులుం దూములుం 

బోొచ్చెంబుగం  శేసి కపటమున నమైడియా, 
చయ్రుచ్చువణిజులు, , ,* జ్ఞ, | సా జ ఆం, 

భా. ద్వి. ౨౮౦; ఉ సూది మొదలగువాని 
మొదలిరంధ )ము, “డో. ,,నీ,విందుధరుండ వేని పర 

_ మ్చ్చెద వేనియు 'నూదిళూములో, నం దగ చార 
. ముం జొరల నా కిపు డిమ్ము పరంబు సక్క్భృపన్” 
పరము గు ఆ. రికి, 

తస య 

“కీ తూరనతుంకాలు he పిల్ల చాలంకి 

దిల్లనోడు. గీ, ఆది మొనతై శవకీ డావివోర 

సరణి.” కాళ్ల, 3౨, ఆ బి3, 

తూరనెత్తు దే స. క్రి: (శూరకా4ఎక్తు) 2 పాల్డు 
లోనగునవి పోవునట్టు ఛాన్యాదులను గాలికినరః 

బోయు, : తూరు పెళ్తు. “ఆ, పొడవు చూడ మగల 

పాల్లలంనాళుల, పొల్లలును నిజంబపోతె నుండు 

గలన దూరనెత్తంాం బోరనివ్వుడుకాని చూచి 

మయొజుంగం గాదు మున్ను క నం, ౧౧, 

ఆ. రగ న 

తూరము, నం, వి అన వాద్య భేదము. 

తూరి, చే వి తడవు మాటు. (ఇది తి త్రీళార్వ 

కంబుగను తష బవూర్వకంబుగణే ప్రయో 

గింపయుడును.) ' హీ పదిమొటు లపసవ్యపాణివల్లవ 

నను నిరుగేలులంటును నేడుళూరు, లంఘీ) 

ద్వయంబునయం దొక్కమాయు...” కాళీ గే 
ఈ ౧౯౫. ఆం, సం, మాన, అలి ౬౨: సం, 

వ ఈం స్త్రీ. ఊమ్వైక్తలి. 
తూరు. దే, అ. క త్ల. (సన్నగా తుంపరరాలు. 

(శ. ర సః శ్ర పౌల్టుపోవుటనై  ఛాన్యాదు 

= లను గాలికెగురబోయు. (యా. తూరజెక్తు) విం 



తూరు 1401 చూటి 

తుచ్భధాన్యము, పొల్లు, “కీ తుచ్చ ప్ప థా న్యాఖిధ రూర్చాజ. చే. ఏ, వవనము; తూ శ్పెళ్తుట. గ్ 

దోంచుం దాలుకరక, ..గీ, కప్ప శంకర తూకు: తూర్చాజ యం చను బవన మొక్వు 

నాన్.” ఆం భా, ద్వి ౨౮ ఆం. ఫె, కృ, 3౨. బట్టట. (క. రల 

తూరుపాజంబట్టుం చే. స క్ర (తూరుషాపాజన్గా. తూర్పెడి. చే. వి (రూమ్పుశాజకి) మారుపాటిం 

పట్టు పొల్ల పోవుట ఛాన్యాదులను గాలి తూర్పు. చే. వి 1. ప్రార్టిక, “కీ మపవ యామేడ 
కెసరబో ము. (శ ర తను బశ్చిమమున“ దూక్పు,నందుర. జూపట్టు 

తూరుపు. జే. వి సూర్యుం డుదంజణంచు దిక్కు; ప్రార్టిశ. ' కాంచనహర ర్యకేఖ,.. ” పొం ఈ, ఆ.౧౭౦. 

“డా, దయ్యమునె త్తికోలు షా చాకల గూరుపు భౌ కది ౬ ఆ ౨౫3); ఢీ ఎజికంబోపి కంచి 

"తెల్లవాలకి "తెల్పయ్యెను , వార, ౨ ఆ. కం ధాన్యా పొల్టు ఉండి ss జట్లు 

జ ౧: అ, ౧౩౫౭. వాణము. వె ees కూత 

ారుపుకొండ. డ్య. వి. (తూరుపుశకొండు) ఉదయా యును.” ఆం భా. ద్వ ౨౨౯. 

చలము, పెడుపుహొండ, “వీ పొడుపు ఫ్రుకొం డన. తూర్పుగుబ్బలి, బే ద్య పం (తూప్పషానబ్బలి) ఉడదయా 

దూరుపుకొం డన నుదయ్మాది యవురు.” ఆం,| చలము. “గీ, కలువలయనుంగు తూర్పుగుబ్బలిని 

భా ద్వి ౨౮ ఇ ట్రై; తూరుపుగట్టు, తూ కారును బొడమె.” ఆచ్చ. అయో. ౧౮. 

గుబ్బలి. మొ. | తూర్పుదోొర. చే. వి. (తూర్పు +దొరు ఫూర్వవికృతి. 

తూరుపుషొర. బే. వి. (ఈూరుపుశవొరు ఫూర్వది ఇంద్రుడు. “గీ. కూప్పుశొరవేండివేలుపు దుంత 
క్పతి, ఇంద్రుడు. “క ,..తూరుపువొర మ,బ్బుర, న్ "లేయినడకరిసంద్రంపు జే: డు గాడు. 

వుతు,..ఆనన్ నురనాథునిపేజ్ల,,.” ఆం. అ భోజనుతా ౧ ఈ ౨౫% ఇట్లే: తూర్పు 
వః ర౬. ఇట్లే: తూరుపుజేంయ. మొ. రాయడు, మొ. 

తూరు పెత్తు, దే, స. (క్రి, (తూరుపుషాఎత్తు) 1, య్ తూశ్చెత్తు. చే. స క్రి. (తూర్పు ఎత్తు.) 1. పొల్లు 

శగురంబోయు, గాలికి వాటముగా ఎ త్తినిడుచు. | పోవుట ఛాస్యోదులను గాలి శెగరంబోయు,. 

“గీ రట్టుగా నన్ను మగనాలిం బట్టి ఊన్కితౌర!। “గీ నుజిపి తూన్చెతత్తి కడలకు బిరును దిగిచ్చి 

మొల్డో యనుచు దుమ్ము తూరు పెత్తు”" శుక, గర్మిడృలుగం జేసి రాళి పొంకముగ నిలికి” శివధ. 

౨ ఈ ౧౦౪% నిరం ఈ, ఈ రర; 2. (తల! ౫ అ ౯; జ గాలి శగురంబోయు, “కం వెదకితి 

వెండ్రుకలు.) దులుపు,జాడించు.. “గీ టు. నచోం౭ గానక్కకద  యంత్రటం ద్రొభ్టువోవంగా 

సీత్కారములతోడ సీట్ల గ్రక్కిఆయంటుసంటులు | భయమున నెమ్మది నింటికిం జని తూ్చె,త్తెద నని 
పరికించి యంట్లం బొడిచిగోరుముక్కుల దిగ యచ్చోటియినుము చొచ్చితి గలపన్.” శుకః ౨ 

దువ్వి రూరువె త్హినిజులం గలిగిన పేల నన్నింటిం ఆ. ౫౭౯; త అ టు “ఆ, 

దిగిచె.” పొండు. 3, ఆ. 30; ౩3. పొల్లు పోవు వనరువో  ప్రకనయవాహినీవానర, రులు సవ్యా 

టకై ఛాన్యాదులను గాలి కెసరంబోయు.(శరు | మలయగిరులు గడచ్చిత్రైవ. లంకదెనకు దుమ 

కూర్చుం చే. స. (క్కి, (రూజు ధా. చే) 1. తూజం,.. కూళ్చెత్తుదులజనిరి వెడ సుహేంద్రైలమునకనే 
జేయు, చొనుపు. “*ఊా...లోకపాలదుర్వాచిక రౌమా లే, ఆ. కిళ; క. చాధించ్చు పీడించు. 

సూచి కాంకరబరంవరః దూశ్చెదు మాటిమాటికన్, “ఉం అక్తణీ తోడిచెల్వ లవాహా యిదిగో వలి 

నాజివులందు నీకుం దగునా,..” నెష ర, ఆ. 'గాడ్పు మమ్షుం దూూర్చెత్తై వసంతుం డెంకయం 
౮౧. అము. ఈ, అ. ౧౦౯ 2నాంటించు గ్రుచ్చు. రహివచంగ 'నాకలపాటుం జూపె.... చంద్రాం 

కక్ష ఆమ్మా ద్రీనుతుం 'జేపునం దొమ్మిదివాలమ్యు 3. ఆ, ౮౫%. 

లొడలం దూర్చిన. నతిరోోషమ్మునం నర్జుండు. .*| తూర్యఖండము. నం. మి అం పుం, వాద్య భేదము. 

గారు ద్రో, ౫ ఈ ౧౫౬ తూర్యము. నం. వి ఈ పుం, న వాద్య భేదము. 

తూర్జము. న నం మీ ఈ న త్వర్యజేగము. ,వణ. (అ.| తూజ, దే. వి. కపంటచేలకు నీరుపాణంచుటనై తాటి 

ఆ. అ.) వడి కలది, . వట్టిలు మున్న గువానితో శీర్పజచిన హిమాళన్చా 



తూఆ 

రూజంబడు. ద్వ. ఆ క్రి + (కూజన్ వదు = స్వార్థ 

మున) రూజు, వ. న్స్ త 

ముట్టండి జాడ దప్పంగం దొలంగి “పెన్లొందులం ' 

ఊహలబడీయు. న నిర్వ. ర ఆ ౭౬, 

తూణీపోవ్యు చే అ. క్కి (కూజిశపోవు) తప్పించు. 

కొనిపోవు wa . రయ్యక్క-జాండువవకుచందంబు. | 
1 

గతిం బట్టుపడక తూతి, పోయె పోడియాకతండు6 

చాను భూవసింవాి వారి, ఫూ, ౯, ఆ, ఈరా 

నూయి. చే, ఆ. శ్రీ 11 పెంబడు కవియు. ట్ర్ 

బాన కోజాటింవప కనుసాల పడు సాళ్వము తూలందోలు. శ 

దూలకీనట్టు యో,ఢావళి గట్టి వ వట్టై సవనాశ్వము | 

విశ్వభయంకరంబుగన్ ౨” 3 3 గ ఆ. ౯౦. 
చంద్రా. ౨ ఆ. ౯౯; 2, అధికమగు. (ఈయర్థ 

మున తుమున్నంకఠరూదమే 

గన్న్చట్టుచున్నది) “వ. అనుచు ననుజాలదెసకుః 

దూఆ వగచి డగ్పత్తిక వెట్టి మజియును” భార 
విరా, ౧, ఆ ౧౮౨, దై. ౨ ఈ ౮౯. ఈ (కీ, 

క్రి (క రూజు. ఈ తూరళల్ ఎ 1, చొచ్చు, 
pe “ఊఉ, వేట్ొకవిల్లు పుచ్చికొను'వేగ 

ము*గనన కొరచేం ద్రుమైందూజ వృకోదరుండు 
బడితూపులు పొములు పుట్టలోనికిం, దూణీన 
యట్టుగా. . భార, భీమ. ఆ. 3౯౮ చే. 

ఆ. ౬ర్కా 2. ్రందినుండి చొచ్చిపోవు- షై 

శాాచల్లడము,కి,0దం దూజిన్కిమల్లురు లే శెందు 

ధరణిమండలమందున్.” భాగ స్కాం, 

ఫూ, ౧౩ ఏ౯. కాశీ 3, ఆ. ౨6; లి. ప్రార్థించు 

వండు, “క, కావునం దనయావ్నాప్లేక్సి భావమ్తున 

నమ్మహోనుభౌవు'డు ధరణీ,చేవుడునతగతి కీ శ్రీయ 
హైవల్లభు దూ నతనిస్వవ్న మునందున్ .” సో నిరం. 

౧, ఆ. 8౧. 

తూజుకొను దే, స క్రిం (తూజుగాకొను-స్వార్ధమునం) 
చొచ్చు; వ్ర, శఘుచు.. “సీ. పౌండ్యునీమధుర 
లోపలను గొన్న దినాలు కట్టె లమ్సినసుద్ది కలదో 
లేదొవారాణసీని గొప్పసారాయికుండలో పల 

దూజుకొన్నది కలదొ శేదొ.” పార్వ. ఈ, ఆ. 

౧౦౦. వేం వంచ, 3, ఆ, ఎకో. 

రూజుటే. చే, సం కి” (రూజు థా. ఆ) 

జేయు. (శ. ర] 

రూలుధంగ్లెము. ద్వ. ఏ (రూజుశేదండెము ఒక 

౧౦. 

1402 

వ్ర యోగములః | తూల(బాజు, జే, అ. 

తూల 

తరూజుదండెములాండు, ద్వ, అ శ్రీః (తూజుదండె 

ములు₹ఆడుం) = క ల ల చేయు. 

కలిసీపోవు. “సీ, తూజుదండెములాడు తోొడవుల 
రుచి దీపకళికలు మంగళా ర్హులుగం చేసి, , అని, 

3, అ. 8౬. 

రూలు ఊ భ, బే, వి, మక్స్య్య భేదము, రషుసము. 

“నీ తూల యనం దూర యనయగను దోచు 

ప ఆం. భాం 

త్రీ! 
కు ౧౫౯. సం, వి, అ, 

వ, త్రిక. 2. దీపపువ త్తి, 

క్రి- (తూలన్*తో లు) పా౭ 

ద్రోలు. జా wena బాయపుసంవపద 

కాపువచ్చినన్, నొదువ్చులరా జకీరముల నున్నని 
వల్క్కులం దూలందోలె,,..” వి క = కా అ. ర్ళి, 

క్రై (రూలనో4పాజు-స్వార్థ 

మున చలించు. తూలంచాతీయు బెరు 

వోక నురనాథుల్ చేవ మోజన్,..* కాళ, ౨, 

ఆ, ౬౦. 

తూలకము, సం. వి, అ. న. దూది. 

తూలగించే. స. క్రి. కృణీకరించు “ద్వి, 
తాలిమి బూని యేయం, 

సం 

జెలుపం బండము 

దూలగించుచు వచ్చి తుంటవిల్కా-ండుల నవ, క, 

ఆ. ౧౯౬౫్స్ పు, నవ. ౧, ఈ 0% పు 

తూలనాడు చే. స ? + (తూలన్ శీ అడు) నిందించు, 

తిట్టు. “ద అని తనుం దూలనాడిన జనాగ్రణి 

కన్నులు విచ్చి టై త్యునిన్; గనుంగొని. , , యిట్టి 

పరుషంబులం వల్క_కు పొమ్యు రావణా.” ఊ, రా. 

3, ఆ ౧౬౮ కాశీ ర, అ. ౨౧౫ ఇట్టే: 

తూలంబలుకు. 

తూలచగాళి. సం. ఏ. ఇ, ఈ, స్త్రీ దూదిశుట్ట, ఏకు. 

తూలపుచ్చు. బ.స్మ్నక్రి, + (తూలపోను ధా. ప్రే చ )లాఫఘవ 

వజచు, తము “చ, నునభుజవి క క్కమోన్న 
తుడు గొరవకోటికిం బట్టుంగొమమ, వనమున 

దూలపుచ్చినమహాత్తుఃడు నద్దండు 69 భార. శాం, 

౧, అ. ౭. ఉద్యో, 3,౪. pa 2, పోంగొట్టు 
వారించు. “సీ, ఇవి వేల్చ్పుజవరాండ్ర, సీడ్చి 

మానము దూలపుచ్చునంశేకపుయివ్లుటిరవులు 

+ రామా ౭, ఆ, ౧౫౭౬౨. స్రుక్కించు, 

నిస్పశ్వమువేయు* “గీ, గాలికొమరునిం 'బెక్కింటం 
దూలపుచ్చి, నలువ శడ్గుపనంటులు . వగులలో 

రక ముగరిడిసాదన, (చూ, తకూజుడండెనూలాదు.) ల నాన్చి అచ్చ. యం ౧౫౧. 

al 



గాలము, సం, వి, అ. పుం. న దూరి. న 

తూలాడు. చే, ఈ క్రి (తూలిశోఅడు) చలించు, 
“ద్వి, గాలిం దూలాడెడుగడ్డంబుః జంక మూల | 

నుంచినభూతిబుట్టికాయయును.” నవ క్క ఆ. 
౧౧౯ పు, దష. వారిశ్చు. ఊం £౫౭. వం; రి! 

వణకు కంపించు. “గీ, ఆలసీ మేనులు చూలాడ | 

తూరలించే. చే, న. 

తొలగించు, జార్చుం “కీ వడంతుల సెణేవీంకం 

'బాలిండ్లు వెడదోంవ వీల బయ్యెదలు దూలించుట : 

ను నిర్వ, ౧, ఆ. ౫౭. భార విరా, ౨ అకాల 

తూల 

తఈూలపఫోవు. మీ, ఈ శ్రీః 1. కూలుచలించు, కక! 

ఉఊరవడిసేనలు చెరలం చెరలం బై దోతెంచుభూళి ' 

ెల్లడకిన దూలపఫోక” భార, విరా. క, ఆ. 
౬౯5; 2 చిన్నపోవ్రు అవమానమొందు. “గీ. | 

చిన్న వోయి ఫీకొడుకులు_ సీేయలలుగు, దొరలు | 
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వారించు. “శా, ,త్యారారంభాొకరచానుకాని 

ము కాత చ దూ టే ల వి ల చూ డాం లలా క్. పారి, క, 

ఆ రో చి శ్ బా చ చడ EE; 6: జ జేయు. 

గవ... వెందికేంబుభూళిం దూలించి వార. ఇ, 

అ, ౧౬. 

విజివల కరిగిరి వరల ఖీ, సేుకొడుకు నగ్గి ౦చుచుం | తూలిక. నం, పి, ఆ, స్రీ 1, చి_క్తరువు చ్రాయుకుంచె* 

జలం చార్కుచెళ్ను సొంపాొక౭ ఇని శాత్త శివిర , 

ములకు. వ, ఆని యిట్లు నాలవనాండు ఛా క్ర 

రి ర్రానె సెకుకలము; లే. చిన్నయిా:క శీ, మూస; 

ర్. సిలిజెట్టు; 6. వర్తి. 
రాష్ట్ర్రలు కూలపోవుట 'నెప్పన విని... భారం, 'తూలికాండదు. చే వి, (తూలి కాడు = - స్వార్థముక.) 

ఫీష ౨, ఆ, DAE, Xe. "కానీ. ఒలి; ఈ ౧కిర్య;: 

అక్వా షి x ‘5 జ 3. స్కుక్కు+బడలు, గీ. భావజానిచేక న్వ్వక 

వవనుచేకణ దూలపోవక యలివేకం దొ,టు వడక | 

వేంచలద బట్టి జీవించు నొకజాలివాందు, జాలి, 

“గ్, ..చూలికాండు, జాలి యనంగం నావ _రృసంజ్ఞ 
జురంగు. ల్ ఈ, భ్ చ * గోలా. 

+, +గాసీగాక శకుంతల గనుట మేలు.” పి, శకుం. | తూలికొను. బే. అ (క్రీ, య రా. స్వార్ద మున) 

3, ఆ. ఏ౫ [శము; 2 గంగరాబవిశ్. | 

నిలిచి రంక్క నంత నయో్యోధముఖ్యు లావు వచు 

దక్కి” భా ర, ఏరా. ఫ్ ఆం ౧౮, 

1. అ 

1, బడు. “చ, పొల యునకోకవల్లివిగి పువ్వులగు త్తుల 
మోాంద6 శో, లుకెండలిరులా నాయ మె నడరి 

దందడివ వరక వముల్ , గలకొనం చ్రేలి 
తూలికొని కాలె రయంబున,. కు, సం, ౨, అం 

భోగ్య 2. మత్తు మొదలగువానిచే ఊంగాడుం 
“చ....మెబుంగు(దోండ్హగుబ్బలవయి చంద్రకావి 

జిగివయ్యెదకొంగు లెడల్సి యెందు మై 'చెలియక 

తూలికొంచు వలిచె? మ్లురలాపిరి కాయడం శివ 

రుక్. కువల. ౧, అ లారా. 

తూలి, ఊఉ. భు డే చె, విర (తూలచా ఇం y చవేయలను ఎట్టి కూలి నం, పవి శూ, స్తీ * బూరుగ ల్, 

జీవించు ఒక-నొకజాతివాండు. (శ ర సం. క్ష ' తూలిపోవు. చే, అ, శ్రా" 

ఇ ఈ. స్త్రీయే వ్ర వత్తి; 2. దీవపువ త్తి; 8. సాలె, 

వానికుంచె; కం చిత్ర శారునికుె, 

8" (తూలు ధా, 

క్ష 2, వెదరంగొట్టు “వ. మహాబలంబున వాతూ 

లంబు తూలరాళిం బలె దూలించుచు నవిరకశరా 

సారవర్ష ంబుతో . చం. రా, రా ఆ. ౭2౭; శి. 

బాధించు. “సీ + పాలచేరులు వట్టి తూలింవ బలిమి 

సీడ్చుకొన త్ sot దూeకీ చుట్టెట్టు. 22 సా. 

5, ఆ, ర. ఛా. రా. సం. జతి. చంపు. ముం? 

శంభునివిల్ ద్రుంచె వరించే పీక భృగురాముం 
గెల్పె సూల్నెక ఖరుకొ దునిమెకొ మాయ 
మెకంబు చేళి రవిప్యుత్కుక్ వాలిం దూలింబె స్ట 

రామా. 8,ఆ. ౧౯౯ 3ృఅ. ఈగ ర్, పోంగొట్టు 

Hl-—21 | 

| కూలిపోంబలంకు. డే. 

డే 9) l. | 

(తూలి +పోన్య.) లాఘువ 
పడు అవమానమొందు. (చూ, తూలిపోంబలుకుఎ 

స (కి. (తూలిపోక్ గావలుకు) 

నిందించు, “ఆ. త్ఫుట్ణబోత సీవ్చ తూలిపోంయబలి 

కిన సార మేమి కజుంగుం జ్య కృమునకు.'ఉ. వారి. 

ఏ, ఆ. ౧౭. 

లియాడు. దే, అ. క్రి (తూలిషాకడు.) 1 .చలించు, 
గగనమండలవనం జలాయనపుంజేర. మాల 

es దూలియాడ.ి నైన. ౭, ఆ. ౯౪42 
మద్య పానాదులచ్చే డోంయగాడు: “వ ఈత త్త 

విరియు న్నెత్తమివిరుల శీసరంబుల వాసనలు గోలి 

మత్తిల్లి యుల్లాసంబున$ః దూలియాడుకొదమ 
తుమ్రైదకదుపులు , =.” నైవ రా ఆ ౧కి, 

తూలు, దే, అ, కి (ఈ కూటు l. చలించు 

కదలు, సీవరువకేశజాలంబు గాడ్పునం దూలంగం 

గాలోవమానుంతై. చనుజంచి మానుహెద్దుందుో 
న్ భార, ఆది, జా ఈ, 50౧. భార, ఆమ ¥,' 5, 



తూలు 

శల; 2. (మత్తు మొదలగువానిచే డఊోంగాడు.] 
ద -పొల్బు నగమ్యుతe. దూలుచు న్చురోద్యా 

నముల న్మచేభములు ప్రాభాముతోడినగంబులో, య 
నస్. ఏరి ము, Dy ES 3. (భయము చ్రేకంపించే, 

వణంకఊా....లోం జేవగొనంగ లేక ధృతి చీలగ 

మానము దూల: దూలుచున్.” భె. రా, అయో. 

ళం. వార ఇ అ, ౬కి; ఉం చెదరు. *క పెను 

గాలిం దూలుమొగిళల్యాయన గిభములు విఆీగి 

నిజబలావళి నడియన్. భార, భీమ్మం ఆ 

౨౧౬ అము, ౧, ఆ. 3; ర, తలను పోవు, 

కక్ష తూ లెకుకనప్రాణమ్ములం జాలిమితోం గావె 

జీని, , విల్లా. ప్రా ఏ౨. కాళీ. ౧, ఆ. క 

6. చ్రాలో, వడు, ' మ. ,సురేంద్రుండు నక్తుట 

జొ ల్లు చు మూర్భవోయి కరిసెం దూళి న్వివైక క 

న్యుండై. ౨ జ, వారి ౧, ఆ, రక వను. ఇఆ 

౧౧; 7. సుక్కూ Sasa గ్ గాలి తూలెను 

ధనపతి Pee యణం, 4 ిఫీమ,. ర, ఆ. ౧౦౭; 

8, దుఃఖంచు. “క వీలయ్య భూనురో క్తన్సు తూ 
లెదు నీయట్టివారు దుఃఖ్రాంబుధిలోంు 'జేలుదునే 

డం వారి, ౨, ఈ ౧౧; 9. నశించు చెడు. 

“టీ, తూలు నమ స్టభర ములు తొయ్యలి నేం డిలు 

సేరకుండినన్. స్వా, ౨ ఆ. ౫౩3. పాండు. ౫ అ. 

౧౪౩; 10. తగ్గు అణంగుం “టా, దారుణవృ ర్తి 

నున్న ననుం దక్కు_-లుం బెట్టలోం చూనెదేని స్కీ 

పీరును 'బెంపుం దూలలో శపింతుం జుమో యింక 

నొండు వల్కినన్ వి, పు ౧, ఆ ౧౪౦. ఆం. 

భాం క. ౮౮ విణ. వరువము; దూషణము. 

(వ్యవ) తూలుమాట లాడకుము, 

రూలుమే. డే. స. + (తూల ధాం డే 1. 

చలించంజేయం . “క. తూలక తూలిచెం బవనునిం 

జేలక శేలించె జలధిం దీచ్రానలునిక, బ్రేలక 

సేలిశు సీయెడ ,జాలక చాలించెం బ్రసవశర మా 

కడకర్ .” కకు ౧, ఆ. ౧౯౬; 2. చెదరంగొట్లు. 

“ఊ,..ఘనన్ఫుట నిశ్వసితానిలంబులం, 'దూలిచె 

జేవయానములం దోరము లైనభుజంగనంధు 
ముల్.” భా. రా యు ౧౩౬౮ పోగొట్టు 

నళించ: జేయు. “చ. అల వెనయం గజారులవ్భాదం 

శరముల్ నలి నజ్జువేనె సధిలుకమి బుతృసంభు 

ముల లేజముం దూలివెం బుండరీకమం,డలిం ఇగ 
| టాళ్ని.. సాయ. ౧౦౧, కనిక్షి హంగ 

ఒర 
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తూల్పు, జే, స (క్రి (తూలు ధా, ప్రే) 1. కారు. 
(6న ఆద్రిశ, ఫంగము లనుశంక నధిగమింపం గోరి 

యును బోలెం బలుమాటు వారిధరము లాక పవ 

నంబుచేత నయ్యమరసళుల, పయ్యదలు దూల్చి 

కుచములు బయలువతజివె” కనిక, ౬, ఈ ౭౬; 

2. వెదరంగొట్టు, “జ ,. ఆతతవత్నమహోనిలంబు 

లంభోవనాప్లం కిం దూలములపోలికం దూల్చంగ 
సారి. ౨, అ ౭౬; 3, న్ముక్కించుు 

బాధించు. “ఉ. ,.కౌరిచే, సింగిణివింట వెల్లిగొను 

చిత్రశరంబులు సూతు నొంచి రృథ్యాంగకము 

ల్లశించుచు నిజావయవంబులు దూల్చ, + సారి 

గి ఆ. ౧౬ చంది. ఈ, ఆ. ౧౧౦; లీ. చంపు, 

“శ్రా అమల్హకీ తినాథ వక్షం వన నృండలాా,0 

శుమ, ద్థాముస్థేమరణా గ్రసీ సీమ నరిగో తశేేణంలం 

దూల్చుకు, ధామ ప్రౌఢిమం గేతువుం దునుము 

+=“ "“చంద్రి. ౧ ఆ. 98. (ఇది రెండర్థములకు 
నుదావారణముం (మన్ను, పటిక, 

తూవరి, సం వి ఈ పు" 1. కందిశ 8. తొగం 

తూష్టీంభొవము, సం, వి, ఆ, పుం, మాటలాడకుండుట, 
నకొనము, (కండువాండు, 

తూస్తీకుండుం సం, విణ. (అ. ఆ. అఎ మాటలాడ 

తూ _స్హము.సం.వి. అ. న 1. జడ్యఏ. పాపము; త, ధూళీ, 

తృ 
తృంఢము, సం, విణ. (అ. ఆ. అఎ హింసించంబడినది. 

తృంహము, చం. ఏ. ఈ న, హీంసనము, 

తృఖము, సం. వి, wr న, జాజికాయ, 

తృట్టు. సం, పి మ్, స్తీ" దక్చి, తృ, AE) 

సిల్తుసాధనని కాయము వేలముపట్టు లంగన్యాకుల 

మటు గాన దాని విడగొట్టక కృ ట్రెకదొట్ట వీక 
రాగుల మని విజ్ణవీగౌదరు,,,” పాండు. ౫ 
ఆ. ౧౮౨; 2 ఆతికాంత. శి. కొబ్బెర శో, 

తృణకము, సం, వి, అ, న 1. గడ్జివచ్చిక; రి, పనికి 

మాలినగడ్జిపోంచ. 

తృణకటి. సం. వి, ఈం శ్రీ" వూరిగుడినె. 

తృణకుటీరము. సం, పి. అ, న ఫూారిగుడిసి. 
రృణ కేతువు నం, మ్మ్ ఊం. పుం * వెదురుళీ. 

కృణగోధ. సం, విం ఆం స్ ఒకజాతితొండం 

తృణ్ట్రూహి నం, వి న | ఫై ఇంద్ర నీలమణి. 

తృణబజ్ల్ఞలరాక, సం, వి. ఆ. స్తీ" ఒకజోలిపురును. 

తృణక సం. వి, ఆ. స్త్రీ. 1. కృణభావమ్ము 9, విల్లు 
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కృణద్బుమము, నం, వి ఈ పుం.-కొమృలు లేకుండం , కృష్, సం, వి, ఇ. 

క | అ 3 sg 

రపుచెట్టు. 'కృష్నువు. నం, విణ. (ఉం కృ ప్రశీలుండు, చనివి 

కృణధాన్యము. సం, వి. ఈ న విక్తక వంజెడు, నొందు స్వభావము గలవాందు. 

గునుక్కు నివ్వరి. దూసరి లోనగునదిం తృవ్యత్ + సం. శక్త, కృ క్తినొందుచున్న. 
తృణధ్వజము. సం. వి, ఆ. పుం. వెదురుళ, తృవ్యమాణము. సం విణ, (ఆఅ, అ, అ) తృక్షనొం 

తృణానింబము. సం. వి, అ. పుం, 1. చేలవేముళ్; 2... దిందంబడుచయన్నదదిం 
i 

చేసాలనింబము శో, ; రృవ్యము, సం, వి, అ. పుం, పురోజాశము, 

కృణప్ర్రాయము. సం, విణ, (ఆ ఆ. ఆ గ్డిపోంచతో కృష. సం, వి. ఆ. స్తీ 1. దహీ; 2. మిక్కుట 
సమ మైనది; అల్బము, : మైనయిచ్చ “క చేవిక్ళృవ డీర్వం బూనిత్కివా 

కృణవీజము. సం. వి. అ. న, శ్యామాకము, చామశీ, ' _'వెలందిసవకోదరుండ నగునాతృమ ర్కీలాపతి నీదు 
కృణము. సం. వి. ఆ. న, కిక్కసలోనగునడ్డి, | సరసన, భొవనమెయిం డీర్పకనికి పాడియె 
కృణరాజము, సం, వి, ఆ పుం 1. టెంకాయతెట్టు; చెప్రమా,” భార. విరా ౭, అ. ౧౧౭. (ఈ 

2, తాటిచెట్టు; తి, అక తాటిశెట్టు; డీ వెజప్; వద్యము వైరెండర్ణములకు నుదాహరణము.) 

ర్ వెదురు శో, తృషిశము. సం, వి. ఆ, న. కృష. 

కృణళకాన్యము, సం. వి అ. న 1. మల్లె 0, 
9 | 

ముగలిశీ. ఏణ. కృణము లేనిది. 

తృణళూన్యము. సం. వి, ఆ, న, 1. మైల; ద 

మొగలి శ. | వ "పేరాసం 
| 

5. | కృషితు(డు. సం. విణ, (ఆ, ఆ, ఆ 1. డక్పిగొన్న 

జాడు; 2, ఆశానంరుండు. 

డ్డి ॥ శ] 
కృష్ణం స౦౩ ప్, ఆ త్త కేం దప్పీ; ర మిక్కు_టమైన 

తృణసార, సం, వి, అ. శ్రీః అరంటీ?. “a a ర Coke ఆ 

తృణావర్తము సం, ని, ఆ సుం. సుడిగాలి, లీ ప్రీ BD ల గర్ ఇచ్చు 

ద్ర ణీకరించు. నం. న, శ్రీ నిర్ణ త్యుము చేయు. (శా | ఎరానలవిణ (లం i 

మద్వీర్యమున్ ; సామర్థ్య్యంబుం దృణీకరించి...”. లె 
మార్క. ర్యా ఆ. ౨౫౩. “మ. (వయ మ టీణము | తె అప “ఒకడు ఎవ్వండు అను సర్వనామములకు 
నాకు సీచెస మదిన్ ఫీత్మి పృదోజ్వేగసం శయముఖ్ | వచ్చు మహతీవాచకప్ర క్యయము ఉదా:లా 

చేరగ నీను నీక భునరమాకల్ప నాబుద్ధీ నిశ్చయ ఒకతె ఎవతె, మొ. 
సంపాదిని నాదుకృ్ళష్టి నిను నశ్వవ్రాతముం జోంక | తెంక* దే. వి (ఈ కేతు భయము, “సీ, మనకుల 

గ్యాలియ్ము రానీను తృణీకరింపు రిపుడోర్లీ లానము | ర్రైవ మన్మన్నన "లేచేనిం దిభువనారాధ్యుం డన్ 
ల్లాసమున్.” భార. విరా. ఈ, ఆ, ౧౫౭. తెంక లేకి కు. నం, ఈ, ఆ, ౬౧. 

కృణ్యం సం. వి, ఈ స్త్రీ, కే. నడ్డిమోపుు ఓ. నడ్డి తెంకగు. చే అ క్రి, (తెంకశేజగ్సు భీతిచెందు 
మేటి; గడ్డిప్రోవు. “ఉ. "తెంకగు నోరచూపులును దే(కువ తప్పిన 

తృతీయ. సం, వీ, ఆ త్ర 1. తిథులలో మూండ యేసబానలున్, జంకులబ్రపా యూాసమరరాజ్యము 

వద్వి తదియ; జె విభ కలలో మూడవది. నెట్టు నృజించె నక్కటా.” (చాటువద్యమణే 
తృతీయకము. సం, వి, ణ (ఆ. ఆ. ఆ) మూండవది. చూజర్కి [(శ రృ 
తృతీయము. సం. విణ, (అ, ఆ. ఆ) మూడవది, | తెంకాయం జే. ఏ. (ఈ కేంగాయ్స్ కొబ్చెరకాయం 
కృతీయాక్ళతము. నం. విణ (అ, ఈ అ) మూడు తెంకి జే, వి. స్థానము,ఉనికిపట్టు. “కీ వ్రినశభూములం 

ఇాళ్ళు దున్నినది. (జీల) | తెంపలునం జరించిన దొడ్డవెవులపోళుల నెల్లం 
కృతీయా ప్రక్ళలి, నం, వి. జ స్త్రీ కేనపుస కెండివైచి తై, ౧, ఆరో సి శకం ఈ 

కండు పిడి 2, నప్రందకళింగము |! ఈక, 



'తెంకి 

ఇవిగుజ్తిపు మొగంబు చివ్చరాకుః 

న శెట్టలట్రిన తెంకివట్టు.లు. , 
ఆ ౧౫౭. 

“రః (తెగు ఛా చే) FR తెగల 

గొట్టు దొడ్చు, “ఉ...మన్నియో, గమ్మన సీ | 

వ చేశమున c నృ మినమజ్జనజన్య జాడ్య సాక మలం 

చంపు,” పాండు. స్వ ఈ ౧౪౧; 2. గిండ్౦చు, | 

ఆకు. “శొ,.కలిరాకుంగైదువులం దోడ్తోం 

చాల్మి _ లేదీలలన్, వే తెంచె స్టగటేకవి క్రమ 

కళా: ఈం డొగెన్* పి, శకుం. by ఆ, 

వరాహా. 3, ఆ. గ అ, క్ర l. ఇప్ సూ 

నార్థక్మక్రియలతో య గూడి కష్టపల్లనమై యాగ | 

మనార్థ మీచ్చుము ఉదా; హన ఎంచు వంగ 

చెంచు. మొ 2 కొన్ని క్రియలకు స్వార్థమం 
దళ్శుష్పయుక మగు, జ్ర... తోతెంచు, అన 
స. ముం 

తెందు. జే. ఆ, శ్రీః చరుండు, “టా... నెమరు 

జెట్టుచు నందినియళు నాకుచుం, బిచ్చికం డెండి 

యున్నయది భామిని వేలుపుటావుం జాచి కే,” 
పారి ౨ ఆ. ౯౫), ఆము, ౫ ఆ ౧ర౬ | 

'తెంచెగ. డే. అవ్య. ద్రు. (తెగ తెగ) అధికముగా, | 
“క, , ,వనికలు చెలకీం, పొంద ఇడ గంద మిడు! 

తఆకిందెంచెగం బై-సెని బూలలేనియ గరినెన్,” 
(పృబంధ, ౫30, 

తెంజచప్ప. చే, విణ. (కేవ కేవ) అపారము అసం 
మ్యాకము, “క. అందల మందలలే కిప్రు డందలమంద 
లయి యున్న సయ్య "మెకంబుల్ ,  ఇెంచామర 

కొలనివలెన్ ,ఇంచాన్ప లవేమి కచ్చ చేవుం డెజటుం 
గన్” సా, ౧, ఆ ౬౭. (శ. ర పాం 

'తెందేవ= తెందెప్ప. “గీ. అందుం చెంబేపలుగ సీరుల్ 

గృ౦దుకొనంగంబుడమి వెలసె సహుమామియాప్పు 

దసుజేండునో యం, ౧) అ ౧౬. 

తెంపు దే, ఏ. తుస్ప, “క “తెంవలు గలయడవులం 
దగ్శిలింవ నిలింపాహితుల్ స్ఫులింగము లెగయన్ 

భెంపెసలం చావకుఃడు. 4” దశా. ౨ అ. రా 
జేం, వంచ. ౧, అ, రాధి. 

"కేంపి. బే, విణ. (తెంపు+అరి. 1. సావాసీకంయ. 
క చంపిన జచ్చెవ ననుచును, గంపింపక యోరి 
వలువ కకినో కల నక్కొగుంకించెదు చావునకుం, 
'చింషనైవై వదరువాని తెజింపనం సుమతీ.” భాగ, 

డ్ 
చె 

GE 

న్నే 
గా 

1406 

9 
తెంపాడు. డే.'న. 

౭, స్కం౦. ద్వా. రా అ. ౧౮9. ౨౭౦; 2 

కూరా కరీ చుజుకరి యనంగ చెందరి యన 

శూూరాభిధానంబు గాను దనరుచుండు.” ఆం 
భోం ద్వ. ౧౮౫; ల, క్రూరుడు. “జా తెంపరివై 

తొరించొరని 'దేవక్ బిడ్డలం జిన్ని కుజ్జలం, జంపి 

లివి...”భాగ, ౧౦ స్కం. వూ. ౧౫౪. కేం, 
చంచ. ర, ఆ. ౮. 

శ్ర (తెంపుఆనశుు నింగించు, 

“మం తగునే న న్నిటులాడ నీకు నననద్యం బైన 
సద్వ ర్హన్యాదిగణౌఘంబుల శుద్ధ నా టెంయగచే 

తెపాడ యుక్తంబె,,. భా రా. యు. 
౨౩ ర ౮: 

తెంపి. చే, ఏ. విధవ, వితంతువు “గీ. వజచు 

'తెంపికి SOA కీ డా. .౨౧క. 
విణ. తౌగినదిఛిన్నుము. “డి. ఢేదింపిగొడ్డులుకు 

గృుస్సినశరీరములు, తెంపి Me న 
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జాల.” వండితా, వర్వ. ఏ వై, 

తెంపు. చే, న. క్రి క్షే PSs (శ. ర బ్ర 

వి. 1. తెగుట. (శరం); 2. తెంచుటు శ. 

వా క, సావాసము, షు ఆధివ నీకనయుండు 
గయ్యంము వొడుచుు తెంపు వదలక విభవంబు 

చెంపుమెఆనె.” భార, ఖమ్మ ౧ ఆ. ౧౪౨; క 

బలా త్కారము, “దిరి..*ెపేద బ్రేవులుం జావ 

బోదురే బుణము “చంపునం గొనువారు.ి” ద్వి. 

వారిశ్చ. ఊఉ. ౨౦9, వం. 

"తెపుంబడి, జే, విణ. మూర్తుండు, “శా. బాతుర్గం 

బుల చెంత జెంద-డు కులాచారంబు గోరండు ,,. 

రతిత క్వప్రాఢండు గాండు భానూ తెంపుంబడి 

మైనయీవికటవర్త్యం జె్పంగాం గూదునే. 3 ద్రజ్ఞ 
౭, ఈ ౯౯ 

"తె తెక. చే.వి, 1. ఉడుకుట, క్రాంగుట మొదలగుచానీ 

యం దగుధ్వని కనుకరణము. “చ. ఒకయడం 

జృక్కవాకము వయోరువామి, కుని వేండియెండచేం; 

చెళతెకం సాగు కమ్మివిరి తేనియ 'ెక్కాలం జల్ల 
నార్చి. ,”పారిం క్ అ. ౨౨. వరానా: ౨ ఆ 

ఒర; 2. ఎండగాయుట, పరికపించుట్క మున్నగు 

వాని కనుకరణము. “క. ఒకళొంతదవుర్షై చని చని, 

తెకతెక "నన లెగయు ఇండ తెరలం బొరలన్.ో 
రామా, ౫ ఆ, 30. “గీ. చిత్తము కెకతెక 
నుడ్కి మెత్సృవడియెల వరమ, ౧, ఈ ౧౧౪, 



'తెక్కలి. వై.వి. (సం 

తేక 

'తెక లేరు బే. క్రి విణ. (శేర+శేర్ఫ 1. 
భయముగా. “సి , .తోడియిందిరను 

వ్వండధిపు: డై 

“తక రెర యిదిమేమి యుకిసాపైి పారె. ర, 

ఆ, ౫౮; 2. వ్యర్థము గా. ళ్ ప్రాణ మేటీకిం | 

ఈ, 

3 

= 

చం, 2 

| 

"జకలేర పాపికొనయ వంచ, 
౧౨౨. (శ. రు పాం; ర. నిహ్మా_రణముగా. న. 
ఇతని శక్క_డిసామ్రజ్య “మేడ్ ప ఇెడ్లియెం 

దక లేర యనుచు ర్ఞరడము లాడె,” 
౧, ఈ 3౬౯, 

"తెక్క_రను. డే. వి, విలాసము. “సీ... తెక్కు_ తెక్క_ఢ 

మెమె టెక్కు. వేకు,.,వాయ లనల విలాస 
మొప్వుచుండు. అం, భా. ప్ర, ౧9౯. . 

వేం. చంచ, | 

తస్కరుఎ దొంగతనము, 

“క కొనిపోవ రాదు తెరుపునం గనకము "తెక్ళ_లి 
భునంబు కాకున్నను "మో,వను రాదు సెద్ద 
'జ్వీంయం,బు,*” శేయూర ఏ, 3౧౬. ఆం| 

భాం దిర్షి ౨౯9; ద. వంచనము, “ఉ,,,మవహో 

న్న'కపీఠ మలంకరించునిన్,చెక్క_లిం చాంకి ఛాక 

యిలం ద్రైశ్థేడునట్టుగం చేసె, భార శల్య, | 
౨ ఈ రం౨; 38 పొరపాటు. “క అక్కట 

నాగురుపుత్తుం గాక్కలిం గోల్పడితి చద్ది లెజగో 
విఫ్రుం;జెకగ్టాడి శెక్కుడం దలంభెను, “దృక్కుర 

నాద మింఠ వం బగునే” భో. ఈ, ఆ. తెక్కలి పాటు. 

సం కీ చాధ. “ద్వి, నీసతితోం బొందు నీ 
తొంటి పెంపు, బడయు మో వింక నీవదము చప్పి 

నను గడవట నీవు తెక్కలిం జత్తువు...” ద్వి! 

నారిశ్చ ఊఉ, ౨౫౧౬, వం. విణ, క. దెంగ, 

పూజల 

తగ 

న జ ఒకులమిన్న కప్పు డిట్రిదొన పన్, చెక్కు 

a వ ుళకయు, నక్యటికము "లేక 

పై మాక్ గి 

యు ES 
న్వ్ అచ్చ, జు చిజ౬లా శ 

mm భా 
x wT e ఆక్ రుత, 

భ్ 

( క. రతా కాడు 1; 

వెంయం ' “కకవోజ టె ధృతి దూలం జన నవి డవ 

లనే స్వెకుకట 3 నెక గలి కాటం దోతెచి కాశ్రనికి '” 

భార, రి త్త అ. ౪5. వంక మాన ఏిం.ం 

ఆచ్చ. చాల, ౧౫౧; 2. వంచకుడు. “క, హిత 

"మొనరింవెద నంచున్, ధృకరాష్ట్ర పతశనూభ నన 

జెక్కలికాండై: మృతి యొనరచం 'చానును 

మృతుఃడయ్యెను భ్రాతృపుశ్రమి శ్ర్రయుకముగన్. స 

భారం ఆ ౨ ఈ ౧౩౭. చెన్న. ౨ అ. 33. 

తెక్కు_లికొను, బే కీ, (కెక్కలి+కొెను) అవనా 

రించు బ MSE వశపఆ చుకొను. “కం 

ఒక్కా రు; డ స సఖ “చొక్కాలికొ ని యాస్యా 

దింవక,..”” భార. ఆది ౨ ఈ ౧౦౫% 

తేక్కులిగొను = తెక గాలకొనుం 1, అవవారించు, క్స్ 

కన్నంబు వెట్టి తెక్క_లిగొని యంకంబు వలువురతో 

నాడి బందివెట్టి” దశ ౬. ఆ. ౯౫ 2 చంపు, 
“ఊం నిక్కము మాకుం జిత్తములు నీరగుచున్నవి 
ర్రూరన క్త కము, చైక్కలిగొన్నం బొక్కిపడదే 
మదిలో నినుం గన్నకల్టియున్.” ఊ, వారి. ౨౪, 

౧౩ ౦. 

చం వి. (తెక్కులఫ పాటు) వివక్తు, 

“ఊఉ. ఎక్కడ. చెల్లలోకముల నెన్వరుం కోరని 
కోర్కి. చేదు మా తక్కలిపాటుత్తై తివిరి 

చేవాము వేయం వచ్చినారము ..భెగ. ఇ 
స్కం- కిళ౯. 

చ అత క్య్పెం చెవు లయినన్ జలం బమిునం తెక రగాలీడు = తెక్క_లికాండు. (అపవారించువాండ్యు 

చెక్కలి రై యైన మృగాగ్ను లైన. ., తీర్చు'బే,లవు 
తను వూరశే చెడ కిల న్హృృశు నొక్కనిం బ్రోచు 
టొవ్బజే” ఆము, ఇ ఆ ఏ0; 8, వంచకుడు, 
“ను. మలయం బెక్కుడ నసనార్థంబు పాటించి 

తెక్కలిదైవం బిటు నాకు నీయహితముం గావిం 

చుజే ౨.” కాశీ స అ, ౧౬౭ 8. రవాన్యము, 

“క. కలలోన వైనం బురుమునించెలియం జూడని 

కళావరీశిలకము త్కెక్కలిగర్భము దాలు చె 

యేన్వి నలుగురు విని నిందచేసి నవల వలనెన్* 
చెన్న. ౧|అ ౧౩౩. మిప్పూ పీకి రర, ఉం 

ప్రూరడు. “క, అక్కుట యుసురు లలీం దగు 

దొంగ) “సీ. లంకాధివతికలలకు గండక త్తెర 

శేవతీనాదయ రాజీవహేళి. “గీ తీ పురవనికల 

యోాధలింపు తెక్క_లీండు.” వరావా, అగ్గి వా గరా 

తెప్ప. దే, అ. క్రి. మదించు. “క, నిద్దురకుం గన్ను 
మోద్చుడు; నుద్దవిడిం చెక్కి యున్నయు గో 

నాష్మునిం జేసన్ ఉద్భ, hE ౧౬0, 

తెళ జే, ఏ. 1. (ఎక్కుపెట్టిన) అక్లెకాడ్సు నారి 

“క అని తెగ నీండ దిగిచి యేనిన న సరయు 

రోదస్తీకవారంబుక దనమెజుంంల డించుదు 
ఖర కర్ణః శ్ర, ఈ 3౬0 తో హూ క, 
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అ. ౫౩; 2. వింటినారిని లాగట్క జ్యాకృష్తి., గనుం గొన నురిచై న నీరమైన,,, మేను దొజం 

“క ఇవి సీతేళళొలండివి వ్రీరనినోడము నవ్వు డధి | గుదు” భార. విరా. ౨ ఆ. ౨౨౫౨౯. ఉడా రా, 

ప సము లగుమ, sere ములకు. జ్వాలవు' 95, ఆ, కళకి. 
ఏ నూబువేలలా పరయంగన్. భారం రా. తెగంబడు. ద్వ, ఆఅ. శ్రీ (తగన్ పడు సావాసించు, 

క ఆఅ. ౧౦౬. రం. రా. బొల. ౬ఒ౬జ పు వ ' “కంచు. “క. మొగమున మౌనము సల్పిన మగ 

లే. నిడుపు. “రగడ. "తెల్లనిజల్టులం వింజామరదు: లః౬ ' వాడై లేం గడింది మగంటిమి మిఆజక్ , చెగంబడి 
ఇగ గలనవరా "లేనికకొమ్తులు = కనిక ౩, ఆ' పోట్టాడవళె్, బిగువేమిర రాచముడుచ విడు 

౧౯౫. భౌగ. స న్యం. వూ, ౮౯౭; శీ. తుచెనిన్ను *” అహ. ౧, ఆ. రారా 

విధము, రీతి, “సీ మగమోల నగంజాలు తెళం ius కెళంబొటు. ద్వ. వి. (తెగన్ పాటు) సాహసము, 

కొనువాలకనుగవ కొకవింతకాంతి యొదమె” “చ. వగతుని నాయికంపుంచగంబాటునం జై వడి 

పొం ౧ ఈ. ౫౬; ల్. ఉపాయము. "ద్వి. ఎడళి. 7ల్వనేర్చినన్స్ మగంటిమి దూలుబే దొనయ ' 
వక నను వక్కయించి ఇల్రింపు, కడంబడుం గొం్బల్తైనం , మాలలో దానప్రుం జంపు "మెమ్ఫైయిన్ స నిర్వ. ౧౦. 

Ss కడమక్కు. నొక తెగ గల్లు జెల్లి ౧౯ (శ. ర పౌ 
క్ ద్వి వారిళ్చ. టాం 20౧౧ వం; 6, కు | తెగంబొటు. జే ©, శ్రీ (తెగన్ +7 పాలు.) le సావా 

ఉద్ది. “న కీక్రతోం గూడి రఘువీరశేఖరుండు, | “ పీంచు. “గీ. నీవు "గెల్బినదాస్యంబు నీక "చేను, 

బాలలు స్వవతమున సీకపతమునను, జల్లుపోరాడం | 'జేయంగలదాన. నేను గౌల్బినను నీవు నాకుం 

గనుంగొంచు సరసీం జేలె” “క. తన తెగమగువలు 'జేయంగం గలదాన సీకడింది, వన్నిదము సజు మని 

రఘురా,ముని తెగకామినుల మించి ముంచిన...” |  తెగలటాజీ పలికె” భారం. ఆను, ౧, అ, ౧౯౦. 
ఉఊ.రా, ౬ అ. ఇరా ఇగ €. సమూహము. భారం ఉద్యో. ఆర ఆ. ౨౨; 2 విజృంకించు. 

“చ, ,.కనయానవాలు రఘునాయకు: డెవ్వరిచేతి “ఊఉ వచ్చనివింటి వాండు 'తెనచాజక ని న్నిపు 

కిచ్చెన్సో మన తెళలో6 దలంచికొనుమా యఫు | _డింతదవ్వు రా;నిచ్చునె...రాజు చ. 9, ఆ, 

డన్నియుః6 గాననయ్యిడున్ రామా, ఇఆ. ౮౦. ౭౬. భార, దో వ, ఆ, ౭౯, 

రీ. ప్రోవు. అచ్చ. యు- ౨$౬; 8. జాతి కులము. | తెగనొను. జే. క్రి. క కనాను) జ్యాకృష్టి చేయు. 
రో విను రక్కానులును వేల్పులు, ననియెడు సీ కన అన్నశేరద్రు దు(డు వమణియుం “గెంపాటు 

శిండు తెగల నాశు శ్రుడు _న్వీవునుగద నడి పెడు చూడి, షు. బ్ర హస్త మరిం బోసి తెగ 

వారు, , +“ య, ల ౧౦౭. గొనంగ భా, రా య. ౨౨౧. స క్రీం 

తెగయొట్టు. చేస క్రి . (తెగల కొట్టు ఖండించుః | (బాణము) కే. సంధించు. “క. తెగగొని బ్రహ 

“గ్ల గట్టు తెగగొట్టువ జ్ర మునను, జంభునం భేద స్తన యేషగదశేసిన నొకటి నొకటి చార్మొని 

మేమి యాశ్చర్య మనలో దశా. ,.౨, అం రఅఎ౨. శిండుకొ, గగనం బంకయం చేజనగితముగా: 

కళా, 35, అం ౧౯౧. జేనె, ..” భార ఉద్యో. రో, ఆ. ౩౪౬, వరానాం 

తెగథోయు. చే. న క్రి. (తెగళశకోయుం) 1.| ౧4 ఈ 36; 2. ఎక్కుపెట్టు. “వ,,.బిల్టుం 
Ya ఖండించు. “ఉ, ..మౌొనిమానసము తద్ధృన క్లైర్య డెగగొని వాలంవవెల్లిం 'బెల్లుగాం బజపీన , 4 

కతోరశ్ళంఖలా, సంతతి యెొంతయుం గుసుమళ పీ శకుం 3, అ, ౧౧౨. 

స్తలం 'జగంనోసి వెచుచున్.” కళా. 9, ఆ. తెనదు. జే. అ, శ్రీ కలంయగు. “గీ చెన్ను దజీగిన 

౨౦; 2. తొలగించు, “శా. ఆయిత్యాకు(డు నిట్లు సొగనుతో విన్న వైన్యదేవయానం గనుంగొని తెగచి 

రంగపతి కత్యంతంబు నితో వక్సేసు శ్రీ శి యూగంబులు వగచి య, 3, ఆ, రాల, పొందడు. 3, ఆ. 1 

'చేయుచుం గుజనులక్ ికీంచి" వర్ణాశ్రమా, | తెగటార్చు. చే. స. క్రి (తెగటాజు ధా. శ్రే) 1 

పొయంబల్ దెగథోయుచున్.. 'కకు శీలం. నళింపంక్లేయః. “ఊ మంటయుం6 బోలిళ్యాక వ 

కాచు దే. స క్రో (తెగన్ +చూశు) ఛంపు,| సమాజము నించుకయేనిశంక "లేకంటంగం చాణశి 

. ళా హనిగకగంజాడనై నై తేని చాయుఫుశ్త నీవు] కాళ మహాద్భుశశ _క్తిశాలి, , భార, విరా, 

g€ 
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కి, ఆ ౨.౨౮; ర్త, చంపు. “మ (పృతివమం జన 

టారు నంగుళిశిఖా పృ స్ఫోటమాత్ర,ంబినన్.”” 

కాకీ, 5, ఆ ౧౯౮, ఆం, భా, త్చం ౧౨౩; నై" 

(బుణము తీర్చు. “ద్వి. మన శెవ్వ రందు' 

సల ల; మనయపపు తెగటార్ప మది; 

జేడుణారు.” దిష్టి. హారిశ్చ.+ జ క్క 

తెగటార్పు. చే త అ ( ఊకటార్చ్భు, ధఛాఎ చంపుట, 

హింస, ఆం. ఫా. ద్వి. ౨౦. 

కెనటాటు. దే, అ. క్రి. (కోటు+ఆము 1. చచ్చు. 
“పీ బలము నాగాయుక ప్రాణస మం బగు 

నమహాశరా జళ్రై యడవిచిచ్చు. సి వ వలన కాగ 

టాజేి చీమన౬ గలదు. . భార ఆళ్ల. ౨ ఈ 

తెగ or 

ల 

చాలు ౧౧౫5 కీ వరివాడించు, శాంత మ్ 

న్్ bu జ 

ఆ న్నెపించుం bn aes మనసిచ్చి మా 

జు ది చా 49 

డవ యెందు దప్పు అర mm క ఇ 
చా 

ఏ, ఆ ౨౮ 6 భయమెటు, “క, ..ఎంనాజల 

నంటన్* వను, ఏ, ఆ. ౧౭౧; . నిర్ణ యించు. 

“క, జబుభోహీిరుః డూర్వళ మై, కంళకయి? ౪కుణ 

కలిమి రహిం దన్నటనా, జృంభణల రారకతమ్యము, 

సంభెవించుటయ కాని ఇాలండు  వెళడన్ 

విక కలి ౭2౭, 

రా౬ం. మొల్ల, నుం. ౧౫౯ నళించు. క్ట లోకం శళరీయు. దే, ఆః కీ” (తెగశితీయు.) జ్యాకృష్తీ 

బులు ెటాజల ) నేకార్షవ మైనయిచట నిబ్బా 

లుండు...”భఫెరు. ఆర, క, ఆ. ఎకో; 8. భూరి 

యగు “సీ, మాకుం జూడంగ సొమసిలి ఇడ్డది 
గాని తెళటాజుం జచ్చుట తెలియరాదు. వరాహ. 

౧౦, ఈ ర 

తెగటు. దే, వి. తుచ్చ, గర్వము, (శ ఈ బ్రా) 
తెగడ. వై. వి, (సం. ్రివృతాం) ఓవద్ధీప శేషము. 

“స్రీ త్రి ఫట వెలయుం చగడ యనిన.” ఆం. 

భా దెం వత? 

“తెనడిక. దే. ఏ, (తెగడుశఇక - స్వార్భమున.) నింద, 
“ర్చ ఈసడింపు తెకడు తెగడిక...రోంక 
రొచ్చు . వవగింపు నా నపవాదసంజ్ఞ మై యలరు 

చుండు” అం, భా. వ, ౧౧౫ 

తెనడు. చే. అ. క్రి. ఊపేశ్సీంచంబడు. క. మిగుల 
గడగండ్లం బడియునస్, చెగడక జా శెల్ల నిపుడు 

నీ మేనల్లుండగుకటేవే వేలుపుక కమున్క నొగి నునుజుల 

తోడ నిల్ని యున్నారు నుమా” నీలా, ౧, ఆ 

౬౬ (శ. ఈ పా, తెశయకం ముద్రి) సు (క్రిం 
1, నిందించు. “క తగువార లాొరులు చెగడులు, 

ఫౌగడుట యగువలుకుపొంతం బోవరు. , ”భొర. 

కర్మం ౧) అ, 9౧9. భార విరా, ర, కక్కు చ 

తిరస్క్లరించు. “సీ. కరువలి సుడియమిం గదలక 
శెన్న్నాందు నెజవిరి తమ్ముల నులక తెగడి గీ, తన 

వలోచనములు,,..” భార. ఏరా. ౨, ఆ. ౮3. 

రసిక. ౧) ఆ, ౯౦; శ. ఉపేతేంచు. “క అల్టబె 

తాటక, *,విళ్లెక్కిడి. యొకచిల్క్కునర్వ క్రైశ్లిం 

_పుము ఫొలంరి యనుచు చెగడక దానిన్.” ఆచ్చ. 

ae 

చేయు, “శా. pen విమఘాోేరపాయకము 

చంచజ్ఞ్యాన నమేళంఖుగా నింజారం చగద్కి లోక 

ములు ఘూక్హిల్లంగ రాకుక్షితీశు ౨ జాస్ఫోటన 

"సె భీ బెం రో కిష్కిం. a Arey 

తెన్చంపు, చే, వి. (తెపు4+ తపు) సావాసము 

“ఈఊ,.,.అక్తతిం జి వ్రినిచి కవీథిల్యో ధీరకం బూని 
లేనితెళడెంపు వహించుచుం ఖు'ల్కె_ నల్క_తో, 

చేరము లేనిదానికరణి నృతి యింపున నాలకించం 

గన్.” శుక. ౨ ఆ ౧౩౦. 

తెగనాడు, దే స క్రి. (తోక శఅడు) 1 కకిన 

ముగాం బలంకు. గళ్ళ పెలులం =గనాడునీకు నీ 

చేక నాడ్కుఠలిరుం బ్రాయంపుముద్దురా చిలుక 
ధు 

తోడు” రసీక, 5, a, ళా, శ్రారం ఆక. TE) 

ఆ, ౯; 2, నళింవంజేయం. “మ ఆగసంస్హం 
భననూానిగాలి కటు డాయంగాక యౌార్వాన్నికిం 

"చెగనాడక వసపోనిదుర్యశపుఓస్ధిక - శక్యమా 

దాటటణగన్ ఎ చం రా, ఇ, ఆ. ౯౦. 

“తెంబాళెండుం చేంణ. (B+ చారషపాఎండు.ం) మిక్కలి 

దీర్ణ ము “క. తచాశళండనంటి మేలిమి, చిన 

bes చెచి జలము చికిలించుటయన్.” రాం 

ని, ఎలు ఈ డా౭, స్వా. 3, ఆక 

తెవాపు, చే. ఆ కి (తెరాపాళ్ట జ్యాకృవ్రి 

చీయు. “వ, అక్క-_ద్దుండు a 'కార్తుకగుణంబున 

సంధించి తెళవావినం గని ,. భార కర్ణ. 3, 
ఆ. రం౧౯, భా. రా, ఆర ౧, అ. ౨౦౯ 

తెగట్రేటు. దే. వి. (తన్ సావ్రేటు) నజకట ఖండ 

స త పలుక వెలందికికో మనికేప క్లీగుచాలుప 
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పుళ్ అచ్చు. బాల, 3౯. 

"వంచే. చే. ఆ డీ “తెగుష్తాఇంచు - స్వార్థమున 

సావాసించు. “నీ, ఇవ్విధ బున నరా క యుండు. 

వదన్క యన్యన- భోగనుఖు వేళ మళ్ళొ చేనియాకసం | 

బన జజిరచి యవల నోఇ్త్ర,నంళకుం డెగించి | 

యున్న యయ్యవ వనరమున,' శుక, ౮, ఆ, ౬5౨. 

తెగింపు. జే. ఏ. ((కెగించు. ఛా) సాహనము. *వ.. . 

"తెంపులు నగింపులు. , ,మెజయన్, ..” ఖమ. 

ర ఆ, ౬౦. 
| 
| తెగిపోవ. జే. అ క్రి. ((తెగిశాపోవు భిన్నమను, | 

బప్లీ వలుందచన్ను లవోర వళ్టికల్ "జిగిపోవం | 

బయ్యెదల్ బలిమి మెం బట్టి లిగిచి"” ఊఉ, రార, 

ఆ. ౯౩; 2. ముగియు. “డా... ఆట తెగిపోవ్చ 

కటిక...” దశ. ర; ఆ ౫౧; ఈఏ విడివడు.. 

“సీ నగరు 'వెల్వడుచాంకం ెగిపోయి మజి నిల్లి న్ని. 
తోజివిద్వాంసు నుల గూడువారులో ఆము. కరి, ఆ, | 

౭; కీ. చనిపోన్ర. “క. తెగిపోయినోవా 'శేజ్చిన, 

మగుడుమురే 'వెల్టులార మానుండు మోజు ౦,"బెగు 

దురు దజిసిన నాప్రడ్య భారం శాం, 3, 

అ. ఏ౬౯; 5. తొలంగు, *వ.,,వగవాండు బల 

పంతుం డింకన 'తెసపోయుడివాండు గాం డీకోనన 

మగుడంబడి యొద్దియేని కిల్చిమం బాపాదించు, . 
వారి. ఊఉ. ౧, అ. ౧౪౦. 

తెగియిందే = తెగించు. “ఈ ఎంతకు చేర రంత తెగ 

ప “శుకం ళో, ఉ ౨౮, 

తె. దే. అ, (క్రి. ఛిన్నమగు చచ్చు. “గీ, ఇంద, 
తలె3దణు రింద్రు, లేల బా లుండుదుళ 

3 
కంకితోం ఉగచున్న వారు.” భార, శాం, 6, ఆ, 

రక కాకీ, ఈ ఆ ౫6; 2 ఛిన్నమగు. “మ. 
బలిమిం చంప బోళం చాయనవడుచుం 

బర్యాయఫరంగంబునక్ ౩; గలనూ కెల్లను నంచు 

చ 

1410 

చొౌంళవలు్యలు | 
ల్ | 

చొడాటముగా నుదువంగ శజేరశేకల తెష్రేటులం ' 

బడియెం చా నొకచేరుపుకాండె యంచు నన్నలు' 

వము మాటిమాటికిని నవ్రుడు రళ్చటిజేల చేలు, 

కెను 

-మోవం జెగి రాయగా... ”అము. క, ఆ, 3,9, 

నళించుుపోవుో*చ ,,. వండితుల్ , వగతుక యన్న 

జారికి నవశ్యవిభే శుకం జన్న వారికిం, డెనవగ లెల్లం 

జి క్రము ఎదీ _వ్రవివేకదుయత్వ మొందినన్.” 

భార. ఫీష్యం ౧; ఆ. ౧౯౫% పార్వ, క, ఆ రల; 

డీ తోలంగు. “గీ, పట్టి యీతనిం జేజం బెట్టి 

పాండవులను దిగులు పుట్టింత మంతటం  దెగళ 

యొత్తి, వచ్చినేనియు. నిస్టివ వచ్చు ,.భార 
ఊవ్య్యో.3, ఆ౩౯౦; ర్, ఫూర్తియగు. “క. ఏమని 

వెవ్వూదు నిట్టను, నామాటంయుం6 డెగక మున్న హో 

పుత్రా యం చామునివర్ని యు నవ్వుడు భూమిం 

బడి యుండె,..“”భౌ శా, ఆయో, ౨౦౩. 

వరాహా. ౧౦, ఆ. ౮౮. భార, ఉద్యో. ౧, ఆ, 

౨౫౦; 6 సావాసించు. “చ, , పాండుర్మాజునకు 
యన 1 చన చూపుము కార్యము నన చ్రవీర్య 

మున్.” ఫోరం దో 5, ఆ ౧౯౫ దళ ౧౦, 

ఆఅ. ౯౭; 7. సాధ్యము పగు, “చ. తనభుజశ కియికా 

రిపులదర్పము నేర్పడం జూచి చూచి యట్లును 

ఉగకున్నం భోక యిది లోకముచక్కటి , , ౪” 

భార. విరా, ఈర, ఆ. ఇం; రీ. మాటు. “నము, అని 

చారిక్ మగిడించి తాన చని యి న్థాదీవీ ఇతోొం 

టికికొ, గనకం బెత్తులు శంటి "లెక్టా6 చెగినం 

కంచు గాబల్లోడలన్, నిశుపారంగ సువర్ణ మెక్తు 

. కేయూర. ఏ, ఆ. ౧౭౧; 9. పరిష్క్యృత 

. “క తెగ దివ్వుడు తగ వడుగం రండు 

మగ బొండు ,../జే. రా ఆ ౨౦౯); 10. 

ఫూర్తియగు. “శా... కాశ్మీరఖండంపులే, దార 

మృళ్ తెళ నమృంగా జనునె “పాండు. 9 ,ఆ 
రం; 11. వాండినల దగు. “గీ. తెగ -తెననిచిజు 

కత్తికోంతనగ వధించ్చుటచిత మని యోలి నిబ్లేచు 
చున్నయవియొ.” వభా, ౫ ఆ ౧౭౪. (an 
తెగని = కొంచెముపోయడోల దగు. 

"తెగుడు, డే. వి. (కెగు. థా) తెగట (శ. ర. బ్రాం 

"తెగుదల. జే వి. అంతము, ముగింపు “గ ఈషోనో 

గ్లాని తెసదల యొద్ది చెపుములో నిర్వ. ౯ ఆ. ౫3, 

భార. అర ౫ ఆ. ఏళం. 

తెనడారి. దే. విణ. (తెనవఢాదారి) 1. సావాసిక 
రాల; సావాసికుడు. “చ. ధవ్రు నెడంబాసి 

వచ్చు తెగుదారికి నా కిశ వంక యేల,,,” ఊ 

“రా, =, ఆ ౨౪౦; రి దాక “చ +కడుసొంపు 

ళ్ 



తకు 

లుగాం చొగడించుకోజుమిా, 

డింక “తెగగదారుల మెలిమి, ఠి స్ 

౧౦౨. 

కలగ నీవు ' 

చల్ ౧ ఆ! 

తెనచెంపు. జే. వి. (తెనషా తెంపు) తీర్పు, “మ. 
యమరూనుం డకు6 న్చ్దుం జాచి లక చాల్ళ ని 

వ్యాసకణ్వ్యాదిన నంయము లుండం జఇెగచెంపు సేయ 
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తనువిమై. వెలంగుళవకీయకృపాణము. వై 
కోట్యం, దగణితచాన శేళిరత మయం, స్ు జీవన 
మా దటన్న లో, భసణము లేమికిం బలె విచత్న 

నృృపాలుర శెల్ల జీవనం, బ్ర దృణవృ్తి నిచ్చు 

విజయోన్నక శీ ఖ్ నరసీింవాభూవళరాం వరస. ఆ, 
రాల (ప్రైకెండర్టములక నుదావాకణము) 

కిటు లేలా చారి చొదుంటివి. ఎ” వై.రాఆ.౨౧౦;) కెచ్చికోలు = తెచ్చుకోలు, (కల్చ్పిళముం) “క, తెచ్చి 
రమ. ఆ త్తం న చిత్త, కేల్నెియ్యముతోడుక.,..” శుక. 3, ఈ ౪౭, 
పీథిలో, గ్రీరతం బూని శేనితెనకం వహిం దశా. ౯, అ, 333. 
చుచుం బక్కె_ నల్బ_తో, చేరము తెచ్చిపెట్టు. జే న క్ర, (తెచ్చి 4వెట్టు) కరిగంచు. 
కరణిన్.”” శుక. ౨ ఆ ౧౩౨౦ రి. ఫలికము., 

“క నాతో డనీన న్నడుగుట, యీ తెగుజెంపు' 

నకు ముగినె నిక చే మనుచుకొళాతికొడుకఠండు | 

వాలనం,జాక కిణా శ్రాతికతిన శయమునం జటివెన్,” 

వేం పంచ. ర్క, ఈ ళం కీ సంబంధరాహి; 

త్య 
తెగబడి, దే..వి. (తెగు. ధాం 1. తెగుట, 2. దుక్కి; 

8. అమ్మకము. (శ. ర బ్రా 
"తెగులు. శ వి. వ్యాధి. (శ రు 
తెనువ. చే. ది. 1. సాహసము, “క, వగవలో ేటికిం 

బాద్ధు(డు, చెగువకుం జొరకున్న భీమం జం 

వెన బగ యడయించెద .. ఛో భవ్య 

3, ఆ. ౨౮౩. కాకీ, ౧. ఆ. ౧౦౭; 2. చాళ్ళ 
త్వము. (శ. ర్య; తి. నిశ్చయము. ఇవిష్ణధం 

బున దమతమయెటు'గు తెజింగు, లందణును జెప్ప 

విని కురువందనుండు, దగ విచారించి కార్యంబు 

తెగువ గాంచి యెలమి చారల గను(గొని యిట్లు 

లనియె”* భార విరా, 3, ఆ. ౧౧౨. భార 
ఉద్యో. ర్ఞాఆ. ౯6; క. వాడి. (చూ. తెనవరిి 

_ తెగువతనము, బే. వి. (తెపవాకనము - - స్వార్థమునం) 

సొవాసము. “గీ. తగిలి కార్చిచ్చు మంగిన 

“తెనవకనములే రాజు శ గి, 

"తెగువకు, ద్వ. అ. (క్కి. (తెనశేపడు విడివడుః 
కక్ష మృగముశళు గాకము “నెలుక యుండ దెగువడీ 

కచ్ళనము పోక తేటపడిన, ౪) నా పంచ, అ, 
ఆ. ౨౧3. (శ, ర. పా, తెగవది. ముది") 

"తెగువరి. చే. విణ. (తెగువ + ఆరి. ఓ సావాసికుండు; 
సావాసీకురాలు. “క, తగ వెటుల లేక యిటు 

వలె, చెగువరివై పలుక నీకె తీశనొ...ో నంద్ర, 

౧; ఆ ప. 2. వాండి గలది 8. దాత “ఈ: 

Il=—22 స్ట గ్ 

Pe 

ఎము. ఉదా;=*చవారికి మాను జగచంపు లైనవి.! | తెచ్చు. చే = 

వ మతాం త 

| 

వ, కి కిణ్యాదు లగుమహిషు 'లెనమంర్ర, డక 

వేర్వేజ యనురూవగ ఎహాంబు లమర్చి యస్నీటి 

కిం ఇద్ర దివస చనంబునం గలయొప్పిడంబు 'లెల్లం 

=చ్చినెట్లి,.. వారి. డా. ర, ఈ ౨౧౧. వశః 

ఏ, అ. ఈఏ, 

. లీసిక కొనివచ్చు. (దీనికి కేమి, 

లే కేక న "లేకా తేరా, తెచ్చుచుకొ 
'తెచ్చుడుక్  తెక్తును లే, తెమ్ము తెందు మున్నగు 
రూపములు వచ్చును డా *, వారిచ్చటనుండి 

యాతణమ య్ంగిరి కానకు. బండ్లు'తేర మొ 

వచ్చు 'టెణింగి లేని జనవల్లభ వారును వత్తు రింత 
కున్.” భార ఆది ఈ, ఆ. ౨౭, వను, ౫౧ ఆ, 

s0; 2 కలించుచేయు. “క. .+ద్యుహ్రైచరిక 

మెనజవవిధి,  నాభెప్పినసుగతి: చేదు నరకము 
'జచ్చున్* భార కాం. ఈ, ౧౨౧ కళా, ౧౩ 

ఆ. ౭; ౮3. వహించు, “డ్, ,. పీనిిలపావన 

యంచు నుతించుం గాని ఆంగన్నుల నీరు వేయ 

భయకంపసమేతుండు గాడు భూవరాేో భాగ, 

౭, స్కృ_ం, ౧౯౨. భాగలి స్యాం, ౧8౦); 

శీ సంపాదించు. “క, తేరకయుండయం జేరుం, 
'జీరంగాం బొలియు విధియధీనంబులు గ్యాకారయ 

విత్తంబులు పుర్కుహారంభాయ త్తములె మహోబుద్ధి 

నిధి” భార శాం. ర, ఆ 3౭23. రామలిం 

శ, ౧౭; లీ. నంభుటించుకూర్చు. “ద్వి. కూటువ 
మూంకలు పొటియై కూడుభాటించి. తెవ్చిననసళ 

లును సభలె.”” చండికా. వాదం ౧౭౬ పు 

తె క్చేకొను. దే స క్కి (తె ద్చుశ-కొను-స్వార్థమున, ) 
వహించు. " ద్వి. wie నాలలి తాం తకేతరంగ 

మునంగొంతర్రై ర్యము ఉఇచ్చుకొన్నది యను 
స్త పరమ. క ఆ, ౪౦3. = 
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“తెచ్చుకేలు, చే. ఏ (తెచ్చుకొను థా తెచ్చు 
కొనుట “చ, లండుబెజంగులంటు నొచ్బని 

యది లేదు జాగ నగుందాటును బ్రాణముచేటుం 

జచ్చుకోల్ ౨” భార, శల్య, ౨: ఆ. ౬౨ విణ, 

కల్పితము, తెచ్చి పెట్టుకొన్నది. (వృ త్రీయం దం 

త్యాచ్చునకు లోపము) “చం ఎలమి విమాన 
"మెక్కి. చరియించుచు నంబరవీథిం చచ్చుకో,లలు 

"కెట్లు టు 

5 ఈ ర; రి కలశాకారము గలిగి యుండు 

బొగడ. “చ, చికిలికడానిజీనివని చిత్తరుపు త్తడ్స 

లాడి శఇంపుపొం,దిక లిడ మానికంపుకునుంబెట్టుల 

పట్టెఐ వట్టుపటెయున్, జెకడపునోళ్ళ మెప్పు జిగి 
చిప్పిలుచప్పర మొప్పుశయ్యయందొకట _ ననంక్ర 

భోగగతి నొందల నందు ముకుందుం డున్నె డన్,” 

ముకుంద, 9, ఆ. 95౧5. 

కను రంభ వచ్చీ పురమందలి మేడల పై-డిబొమలం, తెట్టియ, డే, షి (ఈ తిట్రైం తిట్టు 1, ఇసుక దిబ్బ, 

గలసీ య టూరకున్న 4౪౪” దక్క ౧% అ. ౮౬, 

రం, ఈ ఆర. ౧౬౬కు పు ౨౭ వం 

శెట్ట. చే. వ. 1. రాశ్కిప్రోవు. “క, చుట్టును జనర 
టెముల, తెట్టలం జాచినను మదికి దిసలయ్యెడు...” లః 

వాల్మీకి, ౨) అ ౮౬; 2. సమూవాము., “మం. 

పట్ట 'తెట్ట్టోద సన్నక్ సద్దు -గావింపుచున్* 

చంద్రా. శృ ప్రై ౧౦౭. 

శెట్టగిలయడు. ద్వ ఈ క్కి. (కెట్టగిలక4+పడు.) 
“స్వార్హమునం 1. పైకి కనయదు. “గీ గర్భమున 

నున్నవ, ప జలు వెళ్ళు_న మగుటయు ,నురక కల 

“డా డట్టముగా థరాథరవితానము లొడ్డుచు 

మింద , మాంకులున్ , మట్రలు చచి కవ్వచు సమ 

నలి చేయుచు సూర మోజకుం, బట్టుచు జెట్టీ 

యల్ దరులు బల్బుగం 'జేర్చుచుం నట్ట రావడన్, శ 

మట్టుచు యోజనార్థశతమాత్రము సట్టిం నాడు 
చవానరుత్ =” భె రా, యు, ఒఏీ లి; ద చే 

"పెరు (శ. ర (బ్రా); 3. కృణకాష్థాదిభారము, 
(శ. ర; 4. రాశి (శ. ర; ర్. పాలమోంది 
మింగడవలె కొన్ని దృవ్యముల్షమై నేర్పడి 'కేలి 
యుండువదార్థము. (వాం 

వాంచి 5 పో నుమిసి విదహ యమునలోవల. | తెట్టు. జే. ఆ శీ Ll. గాలిచేం దృణాదులు సీటిై 

బడునొక్కొా యనం బురంబ్బు మిగులం గాం గెడ 

వగుచుం చెట్టగలయబడియె,” సాంటో. ౪% ఆ.౨౩ 3; 

2, అలయు. “ప. ., ఆత్తజీం దక్తణిల్లీ చిట్టాడిన 
గుట్టున ఇెట్టనం చెట్టగిలంబడి వనుభేశుండు సుప, 

లాపవిప్కృళలాపంబుల నిట్లనియె.” సొ, ౨,ఆ,౧౬౯ొ. 

శెట్టగిలు. దే. ఈ క్రి. 1. వైకిం గనయబదు. “సీం, 
అంచలు గొంక్కసరి గడవలోం బలీ మరలి బోరలు 

శతెట్టగిల నొక్కకడ వంచి మలపు దిరిగి” వ సభ 

ము. ప్ రోల; ర్త తొల. “వ, మలసీ వా 

వేకొలందులం బట్టు దప్పక నిట్టట్టు శతెట్టగిలక 

దిట్టలే గుట్టుమట్టు "లేక పీకళం చా(కుచు... 

బిల్ల. ౨ ఈ ౧౫౯; త, అలయు, (చూ, "కెట్ట 
1లబదుు; క “తేరుకొను. ' “వ... బెట్టునిట్టూర్పు 

చి గాడ్పులం గొట్టువడి యెట్టశేలకుం చెట్టగిలి,, =” 
భాధికా ర, ఆ ౧౦౫౨ 

తెట్ట తెన్ను. దే. వి. (తెన్ను 4 తెన్ను నడివీథి. (శ.ర్ఫ 
తెట్టరెరుపు ఇ తెట్టతెన్ను. (శ. ర 

శెట్టి, చే. వి, 1. కల్లుదీయుటకుం జెట్టునకుం దగిల్చెడు 
సు “వం, మటియు నత్తా యు లగుతాలం 

బులం గిరాకళాలంబంలు గీనీ మోసులం గట్టిన తెట్ట 

శనుల యందుల నువ్చతిల్ధుకల్లు, , చంద్రా. 

“"నాకసలమునకం జేరు. “పీ తకరలోల నానాంటం 

దజచుగా నొక్కడం జెట్టినము త్తెంపుంచెట్టు 

వనయగంో వాల్మీకిలో 3, ఆ. ఇఒ; 2. చేరు “చ 

తరువులు చుట్టుచుం బుజముకట్టుచుం బూంబొద 

రిండ్లం చెట్టుళున్.” బసు, ౨, ఆ, ౨౭. షి రాళ్ళ 

ప్రోగు, ' “ద్వి. మభునాండు దాం జని మక్స్యు 

నాథధుండ్కునయుకొొని వసీయించు గువావాక నిండ 

'బెనురాచ్ల తెట్టుగాం బెట్టి చాలించిచనక నిశ్చల 

చక్రి జనుచెంచి యరసినవ వ ఆ. ౧౪౧) పు 

౧ వ; ర. నమూవాము, “చ, గొడుగులు దష్చ( 

బట్టినను గోటగ నేనిక తెట్టువెట్టినన్* ఊట, హారి, 
ళ్ ఆ. అ౦౮ కీ ఆవరణము. “వీ ద్రం 

లును రాకట్టుతుంగిలి మల్జిసాల Bras 

యొకటి,” శుక. ౨, ఆ. ౮౦౮ 
॥ కర శెట్టువ. వై. వి, (నం. భట్టకి'1. సమూహము. “లయ 

త్రాహి పొట్టలును జట్టలును బిట్టు వగిలింఛచి బలు 

జెట్టులను నొంచి జముపట్టులను బోవక్ బెట్టి 

కదు చేనుణనల లొట్టియల" కట్టువలC కెట్టువల( 

గొట్టుటయుం గ ట్రలుక తోడన్ అచ్చం “యు, 

౧౬౯, గి కోవ. వ వ, + మొగుళ్ల తెట్టువలలో 

మజుంగపవడి , ¢ “డా ర్క 3, ఆ ౭౮ 8, గాలి 



'కేట్టు 1413 తేన 

సితియం వొక దక్క చేరినక్ళణాదుల సా తెక్రైలునట్టు. ద్వ అ, (తెథైెలు+ కట్టు) ర్రోన 
జాము. “గ్, ఆరదితో ద్యాన నవాటీకలందు నవవి,! భ్ వు. తెలి అుర_క్షంబులును జొటువలు 

భాతి త ఖా. యమ నప్పు డర గొన్న మాంనంబులును జె బ్రైలుగట్రికయస్టిశకలంబు 

యంగం జంద ద్రశరాస్థివెను డొంకి చనం దోంచు.. లును జూవజకు నద్భుకళయానక బీభేకరనంబు 
నురువు తెట్టువ లనం నృసిం, 3, ఆ ౧౧౦.) లావహీల్ణ జేసె, , ,’ కళా రా అ. ౧౨౩. 
వార. ఫూ, ౫౧ అ. ౨౬; ఢీ స్తానము, “గీ అంగ, కెట్టెలునొను. ద్వ. అ, 
జవ్యాధి: సన ల యాత క్మజలఫ్రూర ప 

క్ర" 

షా 

కె న ఈ" (తెక్టొలుఢాకొనుం స్రాగు 

క ప. సెలకట్టియల వచిన 

ముల తెట్టు వల్లవట్టు, హేయభ్గాజన Gata నిట్టట్టు గదలక తెక్టైలుగొనం గూరినకాలుబిలంబు 
చెన్ని జూడ, వేశ్యజన్మంబు జన్మమే విప్పవర్య.”! లుశు,..'ఊ. వారి, 3, ఆ, ౨౭. 
చెజ, ఒక ఈ eX. | 

తెట్టువగట్టు. ద్వ. అ. క్రి. ( తెట్టువాకట్టుఏ) నీరు 
మున్న గువానియందు తృణా దికము గాలి కొక్క 

వైపునకుం జేరు. “సీ, క్షాధరోత్తుంగళ్ళంగః భుట్టన 
మున జుక్కలు రాలి తెట్టువగ ట్రై నవలల, 

వరాహా, ౭, ఆ, డా. 4) 

తెర్జెలుపెట్టు. ద్వ. ఆ. క్రి. (తెట్టెలు+ పెట్టు) చిక్క 
నగు, “చ, స్ఫురణ మొగిళ్ల వై "మొదల బొర్చి 

జలస్రుతి నాండునాంటికింం. గరయగుచుం బుట్టు 

చుండు నుణికార్తుకర క్రమ యెల్ల వెల్లిం గెచ్నురు 

వులు గట్టినట్టులు గనుంగొన నయ్యు నురేందృగోవ 
ముల్, గరంగినవింటియప్పసరు వై వడిం 'జట్రెలు 

'పెట్టుపచ్చికన్, +” ఆము. ర, ఆ. ౧౦౦. 

నలు కలదగు, “వ,,.తనుకరువరిు గదలు aA తెడ్డు, వె. ఏ. (సం, తణూక. క తుడువు) | 

దొర=గుపుప్పాడితివ్పలం బొరలి కెట్టువనొంచు చేాయ్యనరంె. “కృ శేహముల కేల భిశాం; దేహీ 
పొం, ౨, ఈ గల, యనక వీట నొకపుతివ్రత మైనక, సౌవోర్టం 

శెట్టువలుగట్టు = తెట్టువగట్టు. 1. నీరు మున్నగువాని, బున బెడ్డెండావోరము పెట్టదయ్యె చాదినముల 
యందు తృణాదికము గాలి కొక్కవై పునకుం లోన్.” భీమ. ౨, ఆ, ౯౭. “డా... చేండొ శల 

జేరు, “వ,,.చతురంగబలంబులయవ యవంబులం6 కూద భామినికి నువ్విళులూరి. పశంబుః దప్పలగా? 
జానురచ ర్, శేతుశకలంబులు? గోదండాదిహేతి వచ్చుశె తెడ్డు నాయకి యుపవాసము మాని 

ఖండంబులుం గీడ్భెఆసి పాయి'ెత్తురు టేజులం కొనంగ ేటికిన్” వక్త, ౧ ఆ. ౧౫౦; 2 

"అట్టువలుగ ట్రైల్ భార. దో. ళో, ఆ, pn వారి,|  వడవనడపుసాధనవిశేషము, (శ. ర వా సొః 

| 

తెట్టువగొను. చే. అ. [క్రి- (కెట్టువేకొనుఎ తెట్టు 

వు 2, ఆ, న్న 2. లవడ. “ఫీ జెట్టు.౧| _ తెగించినవానికిం చెడే లింగము తెద్దుండంగాం 
చెట్టువల్ గట్టి వవ “సళళ జల్లు నిట్టూర్పుల,  జేయి కాల్చుకొన్నట్లు. 

జడం జాచి” రాజు, చ, 3, ఆ ౧౪౬. శతెడ్డుమూలికొంగ* ద్వ, వి. ౧ తెడ్డుశామూతిశకొంగు) 
'తెట్టువలుగొన్ను ద్వ. ఆఅ క్రి, ( తెట్టువలుషాకొను) జలపవ్మీవిశేషము, (శ. రు 

'తెట్టువగట్టు, “వ. తెరలీపాజుర_క్టంబులును చెట్టు | తె త్తి. దే. వి. పిశాచముపోసీ, , , తెత్తులు బూకములం 
వలుగొన్న మాంస నంబులును , , “”కళాొ* హోత. విసాసములు చెగడులు కొజనిదాలుపులు సోకు? 

తెల్టె = శెట్టియ. (రాశి ప్రోవు) “షి పిండు డులు దయ్యంబులు ములు బాసులు గాలం 

మొత్త తము శెట్టెై వైకము దాసి లొద్ద గీ. తులము | లనలం దనరుం విశాచాఫిధానముళ్ , ,  ేంకం 

"మొల్లము -మొల్లమి తుక్టౌ పర్లు వనం వర్ణము! దేవ ౨ఈం 
తగు, ..ఆఅం. భా ద్వి. ౧౦౦. 'తెనమణం దే. ఆః క్రి. శయనించు. “క, వార్తుకొని 

తెట్టెమ = తెట్టియ. 1. ప్రోవు “ఊఉ శ్రమ నిశా యొక్కకొందజ న-త్తెరువుం గట్టం బనిచి యందటి 

చరుల్ నురననికాయములక వడిం చాంకి వీయ తియ దాం౭ది తొ శటియుం గొని తెన 

'బ్యాలమ్మల తెర్టాముల్ వయివ నడ్డము వచ్చి మణి యుర్తర ముక్తర మటంచు నొక 

జయిరతు నండ్ర్రు, , భాగ, ౧౦ స్మ వూ! శదన్ో ఆము, అఆ. శివి శర పాంకొన్ని 

౧౦౫౬: | .] శేమణీ' వావిళ్ల. సా, ॥ 



"తని 

తెనిగించు. చే. స, క 
ఇంచు. “క మును సంస్క్భాతముల: జేటలగంజెనిం | 

గించెడి చోట నేమి డెలియక యుండన్, దనవిద్య | 
"మెజయం గ్రమృఅఃఘన మగు సంస్కృతముం 

చెప్పరా రుచి యనే” రామా, పీకి ౧౬, 

భగ. ౧. స్య_ం, ౨౧. 

తెకులు మై. (నం. త్రిరుగక్ర) (త్రినగక? ఈ తెన్. 
దినివ్యుత్స్తి యింతవజకు నిర్ధారకము కాలేదు 

శ్రీచేలము, దమోరానుము, 'కాశేశ్వరము నను 

మూ:డ్సు కై వస్టలములమధ్య నుండుచేశమున వ్యవ | 

సారించంబడుళోప, ఆంధ్ర)భావ. “క్ష జగనుక 
క లప్హ్చె వపాాయనముని వృవభాఫిహికమవాభారత 

బింధనిరూపి కార్ల 'మేర్ప్చడం, చెనుంగున రచియింపు 

మధికధీశ కీ మెయిన్ * భార ఆది. ౧, ఆ, ౧౬. 

కీల ౧, ఈ ౧౬ 

"తెనుంగచేయు, ద్వ స, (తెళుంగు సా చేయు) 
ఆం శ్రీ కరించు. “గీ 3 కొళికాఖండ మేను చెనుంగు 

చేనిద,. కారీ. ౧, ఆ ౭. 

లా 

SE 

"తెను:గుంచేయు, ద్వ సః క్రి" ( తెకుంగుశావేయుం) | తెప్ప చెరల, 

ఆం ్రీకరించు. “మ. ఒనరక్ - నన్నయతిక్క_నాది 
కవు లీయుర్విం బురాణావళుల్ , 'తెశంగుం 

జేయుచు, భాగ. ౧) స్యాం, ౨౧. 

'తెనుగుపడు. వై, వి, (తెనుంగు+వడు) ఆం క్రీకృత 

మగు. (చూ. తెనుగుపషజచు 

తెనయువబుచు. వై. ఏ. (తెచయగువడదు. ధా: ప్రే) 

"ఆం ధ్రీకరించు. “క ఇది జ _క్వ్వరవాస్యార్గ ము, 

వదసంగతిం చెనుగువటుహ బ్రౌజ్ఞైలకును ట్టిద 

మగ...” వాసిన్ద. ౧) ఆ. ౧౧. 
తెనులవాడు. ద్వ, వి (తెపయువాడు) ఆం 

ధు)డు, త్రిలింగ చేశన్థుండు. “స, ఆంధు)6 డౌం 
'దెనుంగునాం డనం 'ెల్లునాం డన,..” అం. భాం 
ద్వ ౧౦౮౩. 

స్త తెన్ను. డే ఫి ణు ఆస. 1, మార్గము, దారి, డా. 

తెన్నున శేను గా దనను జేనర మీయన' మిజ్జ్ఞగం 
బునందెన్న టీకిం దిరం బగు...” య, 3, ఆ, 
క ఆం. భా. ద్వి, ర్యా 2. విధము వ,కారము. 

UU 
“స్కీ విసమును జేకొద్ది 'మెసవి 'ర్రే వెడువాయడు 
దిని కన్నంబు "నేతెన్నం బెట్టు” పార్వ ఈ, అ, 

౯౭. 3. కషరోనము. “సీ, మార కుమంబులు 
®@ ౧ అ 

నునుచుండు? చెన్ను ఎకు ఆం: భా తం గ. 

1414 "తెప్ప 

+, తెముంగచేయు, ఆం ట్ర | తెన్నండు. దే. అం శ్రీః వరుండు. “ఆ, సీరినన్లుము 

"చంచ "నేల చెన్నుండి చేేవెల్చ్పం గలిమం: ద్ర చ్చి 

వెన్నం గొనంగం ఈ సం. ర్వా ఈ ౧౩౫ కాశీ, 

గ ఆ. ౨౦౫. 

తెప్ప, బే, ఏ. (క. ఈ తెప్ప) 3. స్థవము నావ, 
“మ,..అంజనాన్నత్యుః డక బలు తెప్పకొ గొని 

కాది దాంటితి వివత్చాథోధి... ఊ రా. ఫ్యా 

ఆ. ౭౮) అం. భ వ్ర, ౧౫౭; 2 రాళ్విప్రోవు, 

“కీ "త్రెచ్చల్రై ఇెక్తావికుప్పలై. పుప్పొళ్లురల గంద 
వొడి త్రో వం జిలుక వలదు.”వను. ౧, అంకం; 

8. మిట్ట నేల. “కీ చెలరేటులందలి తెలినీటం 

దనుపుసొం పెలసినగిభులం ెప్బలకుం జేర్చి" 

భార శాం. 9, అ 33౨; కీ, నీటిగో సీయ 

నపుడు మనుష్యులు సాధవముగాం. జేసికొనెడు 

“ కొయ్య. క చార 

తెవ్పగట్టుం జే. అ కః (తెప్ప? కట్టు) అధికమగు, 

“సీ చచ్చరింవంగ జాతి తెప్పగట్టుకవచ్చు విమల 
"సరము సుథాసముదయంబు.” చంద్రా. ౧,౪. ౭౫, 

దే. క" విణ, దుః ( తెన్సగా తెరలన్) 

1. బవముళముగా. “క, ..గురుం, డప్పాండవబల 

ములవైం చెప్పదెరలం గరిసె శరతతిం మ్వ్యము 

గాన్.” భార, భవ్య, ౨ ఆ, 3౮౧. భార చో 

గృ ఆ. ౧౮౧; 2 వేగముగా. “క. విందాను 

విందు 'లేక్కస్యందనగతు లై కడంగి వై న్యంబులు 

ద్యారుం చెప్ప జఇరల నాసం, కృందననందనుని 

మాందం గవిసిరి గడిమిన్.” భార చో. 3, ఆ, 

౧౯౩, భార. అను. ఈ, ఆ 3౧౮ 

తెప్పణు. దే. అ, శః "తేజు, స్వాస్థ శ్రమను నొందు. 

“క. అనలుండు మొమజచి పడియున్న సఖుం 

చెప్పజ నొయ్యన వీచె నపుడు వవనుండు 

చెమ్మిన్.” కో సం. ౧౦ ఆ ౧౭. 

తెప్పలందేలు. జే. అ. క్రి. (తెప్పలన్ + తేలు. 1. 
పీలలాొడు, ఈందులాడు. “ఉా,*.,ఫూం చేనియ 

సోన వెల్టువలం "జచ్చలం ేలెడు మేలిపల్కు. మ 

పాండు. రో, ఆ. ౧౧౨. నే ౧ ఆ. ౧౯౨; 

2, సంకసించు. “ఊఉ. ఇప్వుడ మేలుకాంచెం 

బరమేళుండు సాగరకన్య కాంతత్ోో ౭, చెప్పల? దేలు 
చున్నతన తీయపుచూపుల జే ని నొండుమైం; 

్రిషందు...నృసిం. ౧, ఆ రారో, క్రై, ౧౩ ఆ, 
కక్కు శశాం, ఈ, అ, ౯౪. 



తెప్ప hb తము 

: > 

తెవ్వల లలు జ్, నం అ 1: ఉఒపంబాదం దు Ww 3 ఆముదము స ఆముడు స న్ మించు 
ఛా 

ఇప్పడి చేమె లతాంగసీ యప పురుషో క్షుడు చైను లం, రజ నడ జెం౫నచం ద్రమతిని వ్ 

నన్ను నట్లు రసాబ్దం, 'జచ్చలంచేరిచి నిను పిడ్య, డిం పహ ఇక. ఫాం, ౨౦౫౦. షా 

wad? మ వ . థ్ 

చెప్పును నని యారడించి యిండే నవా, తవు, ₹. వ, 1. కెలుట చంవయిడుట మున్నగు 

కళా, ౬, ఆ. ౨౬౪. విక్కం ౧) ఈ ౧౭౮ ఓ... వాసియం వననమకరంము. “సీ. నియా చే 
4 Eta షి a లాల a. ల్ లే 

ముంచు. “గీ. కంచి: చెప్పుల: జేళ్చె న కాలప్బప్ప, నిరుక్ సీట్: ఎవ్వునం చేళి నడక సముష్క2బు 

వార. ౨, ఆ ౨౨9. గట్టువడియె,' ' క. నార శ ౬కు గోగ్, పచ్చి 

తెవ్నలుగ. డే. డ్కి* విణ, దు? పుష్కులము గాాఅధిక యా 

గాం “కం తెప్పలుగం చెరువు నిండినగప్పలు వైచినవస్వ్పుకు విని” నుక ౨ '౪ఆ క; 2. 
పదివేలు వేకగదకరా నుమరీ.” ను. శ. ౨౦. కబళించుటయం వనవనుకరణాము. “వ,*,వా 

విప్పి తెవ్వున కబళించి చప్పరింపుచు నొచ్వపాడ 

దుహ్వులుళు , ౪” (పృబంధ, ౧౮౬ 3. వెంట, 

వెచక. “వ, **, రాగమంజి లంబియలచొప్పు దప్పి 

వివిధధనంబు మ న! టి నొల్లక కనవలచు 

వాని నెవ్వనినేనియుం క వడ్డి యగుదు నని సృలిజ్ఞ 

చేసీ మాచేశ మాన్నరాకోన్నయది మరు లన 

తెప్పలుగా = తెలుగ, “ఊ,,,పి౦పించి యిచ్చెం' 

బో, తెప్పలుగా గచుల్ వరులు ేశువులు .””! 

శనాజ చ. ౧, ఆ Ne దశా. ౭, అ న 

తెప్పించే. చే. సం శ్రీ (తెచ్చు. భాం చే lL 

య. “ఆ "లేరుం క బింపు, 

'తెప్పింపు దృఢకనుత్రాజము. , =” భార. విరా. 

ఈర, ఆ. ఇ వారలు, ఆం రగ 2 కల్లించు నింక నొక్కని తెవ్వునం బజిపోవం గలయది, +.” 

“ద్వి. దీనత రప్పించి దిగులు చెప్పించి.” ద్వి. దశకు ఈ రర, 

వారిశ్చ. ఫూ. ౧౬౧౩. వం,  తెహ్టున, జే క్రి * వరాం దు. i. శీన్ఫముగా. “ద్వి 

'తెప్పిర్లు, జే. ఆం జి (కెప్పిణు. థాం మూర్చనుండి “తెవ్వున నిద్ర ఉెందినయటమింద, నప్పద్మలోచన 

ఆయుః “మ . ,*దళవక్ర్రం డత మూరిల్లీ యం, యల్లన లేచి,” ద్వి, వారిశ్చ- ఉం దా; పం 

తనె తెప్పిర్టి యుగాంతకంతునారదున్దాంక తథా జేబు శ ౬౫; 2. తటాలున అకన్మీ కముగా. “ట్ం 

వంతుండై ”” ఉ. రా. 5, ఆం 3X3. కావున నన్ను నివ్వు డధికం బగునత్కువ మోజం 

'తెక్పిలీలు = తెప్పిర్దుం (మూర్చశుండి "లేక కక్ష ట్రోవు మి3,డీవరచే ఈ సీ వనుచుం బెవ్వున నా 

వళ్చిమదిశచందంబున, నిశ్చేష్టుం డయినబాలునిం | _'చరణద్వయంబుపై, వావిరి వ్రాలి యున్న నిజవర్ణభు 

జూచుడు వొం'డాశ్చర్యంబుగ నపుడ ప్కున్నకె ఎకో. 

'తెప్పిణు. చే అ. 

మస్తము బోయంద్రోచి, =” రుకా,ర,ఆణ ౧౮. 

న్యాగమంబునం ెక్చిటిలెన్.” 
౧౧౫. య. ౧౦, స్క_ం, ఊ ౧౦౦3. 

మున్న గుచానినాండి 

కన్ మూర్భం "చెస్పిఆీ యిట్లని జలం పెట్టె. స 

దశా, క, అ. ౫౩. “క్ట: ఇెన్చిన నత్వలుులు "తెవరించే దే. సః 

విని 'తెస్పితీి సంమోదవారిధిం జంద్ర, ముఖుల్ , 

"తెప్పలందేలిరి ఇచ్చెలు్రులవుడు వల్లనికన్భాదయలై 
కమళోనన్,”” వరావా, ర, అ. కళ. “కం, 

వారు ల్కిత్తతి సీళులు ద్రావక త్కెప్పిణ 'వెట్లొకొ 
శతు త్రునై న్యఫీకరమూ ర్రీగో భార ద్రోః 3 ఆ. 
౧౬౦ 2. మేలను నిద్రనుండి దు. గ 

వినుము నిద్రించి -తెస్పిజు వేళలందుంకొడరి కల 

'లేమియును 'లేక యడరనట్టు.” వాసిష్టం తకం 

నిర్వ ౭2, ఆ,, తెబక, వే, వి, (సం స్పబకకి) మొత్తము నమూ 
| 

వాము, (శం ర ట్రం 

క్ర+ (మూర్చ దుఃఖము ఆయాస సము తెమడ. చే.వి. 1. శ్లేవ్యము, (శ ర, బ్రాం); 2. చిక్క 
కెజుస్వాస్థ నము నొందు. లి | “వ, ., నెట్టికొని దగలు తొట్టినం బట్టి యాకలం 

ఇమడ ప కువల. ర్క, ఆ. ౨౦౯. 

క్ర 1. 'తెమలుధాం స్తే. కదల్నుం 

వ sg "దమళింవంజాలకలి దశాం 
ఆ) అ. ౧౬౭. ఉం. రా. 5,ఆ, ౮6; 2, లాగు 

“హీ పసిడిగాజాలం ఎదెకి వనం దోచి నునుందీగ6 

'జెమలించునురి త్రాడు “చిముకకరణ్ే' స్వా, 9, ఆ 

ఏ౧. రంగా. ఆ, ౬8; శ, బరాతళ్కారముగా 

లాగు, లిగుచు “ద్ని. తెగువ మ'త్రేభముకొ చను 
లించి తుండ్క మగలించి చెజోదు నణంచు 
మాస్టీ లు” ది. హరిళ్ళం ఖా దయం వు. కీ 



“తేమ 

శీళలలొట్టు"సే, కెమలించి గాలియెక్కు.మెకంబు | 
నైనమ బలుగాలుపలం దిర్చె పట్టం గలము.” వరావా, | 

ర, ఆ. ౭౫ 

"తెములు, దే. ఆ, శ్ LL &ె ట్రువదు. 

మస డింతిచన్నులకనర్పున ముందజు గానరాదు, 

మాకడుగిడుచోట గాలినురినంకన కొనుకు బింద | 

మయ్యెడున్ =” కు సరా ఈ ౧౬; బీ భయ 

వడు, “క ఆతుములమునకుం ఇమలక,భూకలము 

దలంక నలువపు పుత్రం జెదు౭,యా తెజుంగున నను 

రులు నా త సద్భశశ శ రవరంపరలు వడిం గురియన్.” 

కాళ, ౨ ఈ రకల, నా, వంచ, ల ఆ. అ౦౯; 

టన వా 

mm 
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“ద నడు, తెమలుచే. వ న 

తేమ 

వాము. “సీ, తచవాళ్తుమిన్నేటి తెలినీటి కెమలున 
ముదురు జెందొెవచాలు "'మొలవంబెట్ట పొందడు, 

౪, ఆ, అం. 

గ (తెమలు ధా. చే) 1; 

కదలు “ఛం (పృమదము పూని మౌని ప 
కనుంగొను మౌఫేరాసమున్, 'దెమలువ నేర్తువే 

యనిన ధీరుండు , శీ శ్రీరఘువీరుం డయ్యెడన్' ఎ దశా, 

2, అ ౨౦౦ od సెబుక్కు వెలికిలాగు “సీ, 

గుండెకాయ లాదటమెయిం గజళిం చును గనే 

"చెములిచి నమలుచు వ యం చవిగొని 

యానుచు, ల భార, స్తీ" జల) ఆక, 

రె, విడిపోవు, చెదరిపోవు. “చ. తెమలనిచిమ్లు తెమల్చికొను. దే, స క్రి, చే శవల్చుసకొనాసాస్ట 
చీకటిని దీసములేమిని జూపు బెట్టు ద్రీవము గొని 

"తెమ్ము చూపనను భద్రముగా నివి సీవె దాచి' 

“పెట్టుము” వాంస, క, ఆ. ౧౦౮ విక్ర, యః 

ఆ. ర; డీ, అసక్యమగు. “దఇది యేటి, 

మాట నృల్హ నియెజ?ః గాొానరాొ జ తెములం బలుకం 

బని యేమి నావుడున్* భార, అను ౧, అ౧౮౬; 

నిల్చి 

మున ఆస్వాదించు, “డా, సమ్మదచవారిగన్త్గడలః 

జాలుగ మె గరుషార నిందుబిం;బమ్హున "దృష్టి 

బ్రాతయమరీచులనూగసూంగ లేం 

గొమృలం వట్ట చంచుపుటకోటీం గదల్ని "తెముల్చి 

కొంచు సొ, ఖ్యమ్మ వివాంగను మృయినయాక్ళతి 

నొంచెం జకోరమొస్కెడన్. స నిర్వ జృఅ ౫౧. 

పయి 

ర్, కదలు, “సీ, తిగిచిన నడుగులు చైనులక టో తెనుల్పు, జే. స క్రి" (తెమలు. థా ప్రే కే కద 
మృప్పళించి యవ్వలికిం జండించి దా౭టి.”” ఆము. 

ఇ ఆ. ౨౪; 6. జాజువట్టుదవ్వు, “క్క కనులజు 

శిర మోాశ్సైవడించెమలి మహిం బడిన వేళం ద్రినయన 

వాస్తంబవుర నెపీశమరా భ్యాకృమణం బగు 

వికచర క్షకమలము భంగిన్” వరావా ౧౨ ఆ 

చరా దళ ౧౧, ఆ. ౭౫%; 7.నించు “చ, 

్రానమునం గష్పె నల్హ్లడ లగాధమవోద్దతిం జిమ్ 

చీకటుల్, "తెనులె దిశావివేకముకు ధిరతయుక 

'వెస నెల్లవారికిన్ * వార, ౭, ఆ. ౧౭౧; వను, 

౨, ఈ ౧౩౨ ౭; ర. మరలు, *వ, .,అవరాధవేశ 

మును దాల్బనిసీ విపు డెంశ య్యైక్కినం)బెమలదు 

శాంలిం బొందదు మవీయమనం బింకం జాలు 

బ్రార్ధనల్ నరస, ౨ అ. ఏక, వ్మిప్క, 33 అ. రోల; 

9. పెద్ద, “చ. తెమలను నిన్నుం బాస్ నుదతీ 

యని శీయనినీదు-మోవికా, యమృతరసోర్తి యేని 

నమమా, ౩,” వాంస, ఇ, ఆ. £౪3; 10. బయలు 

వెడల “సీ, వెడందగూడులనుండి వెన్నెలపులు6 

గులు తెమ లెనా జ్లేశ్రాంచలముల చె కవి 
ఎవ్షలంధ ౨౯౦; 11 ముగియు. (వా వానికి 
వని తెమలుట "లేదు; 194 బనివ్రూ ర్తి చేసికొను, 
(సా కాం జెంకపను చెనలి రాండు, ని, నవా 

లించు. “ఉఊ. వింటి నఫూర్వ మురిర్దా ోనాకవింటి 

నరుండె జయించువాండు ముక్క,ంటిమలం. “ఇమ 

ల్చిన మగంటిమిజో దిడుతాణ మింక,4 చర 
రా ఆ. ౫౬; జ. నడలించు. “గీ, అనుచుం దగ 

బుజ్జగించి హాస్తాంబుజమున, వలపు గీలం చమల్బు 

భూవల్లభుండు ”నైమ ౬, ఆ, ౧౭౬) 8. దువ్వు. 

“నీ విగియం జనుదోయి యొ _్రీనాసీకురంబు,నలరు 

మోవితీ పాననియాననంబుం దనియం గురులు 
"దెమల్బ్చియాడినకరంబుం దరుణి 'మెచ్చుచు 

న-మోముం దమ్మి యలర. ” వారి. ఊ అ. ౧౨౮; 

డీ జాడించు. గీ. బినము, లాదట సందజుం బెణికి 

రొంవ్కీపోవ నీట "చెమల్చి మోపుగ నమర్శిలో 

భార ఆను. 3, ఆ ౨౨౩; లీ పట్టుకొను, “చం 

అని కలుషించి వేదవతి యచ్చటు వాసీ చనం 

దలంచినంగని దశకంధరుం డడరి ,గ గృక్కున వనలీ 

వట్టి కొన్న నం;గన యొక ప్రేల వ్ర య సది క్రి 
వధంబునం చాశి క శ్తిరిం బినక్రోయం చై,ంచె 

వెండ్రుకలు చేకం చెముల్సినయంత కివ్షలన్ .”నిర్వ. 

ఎని ఆ, ౧౭. య ౧౦) స్కం., ఊ, ౯రాగ 6. 

పట్టుకొని లాగు. “డ్. , ,అమ్షరో, రమ్మని బోటి 

కోమలీ కర మ్మనివార్యగలిం  చెనుల్నలోన్.” వను. 
rr 



కమ్మ శేష] 7 

క, ఆఅ. ౧౨౦; 7. డీలువజుచు. “సీ, ద్రోణుని ' 

నిరువఏిచాణంబులం చెమల్సి ఫ్మంని మున్నూట ' 

బెందువణిచి.” చిక్కభాం. ౭, ఆ. ౧౦౯; రి 

ఖండించు. “టా. గాలికిం బోవువావాము నగంిల ' 

వశ్ష్రములం "జముల్చంగాం జాలుశువాలు., ల. 

Fa ౨ ఈ ౫౨3. వను, 3, ఆ ౭౮, 9. 

చీల్చు. “క్ట సీంగంబు వఆతెచె bree 

చెమళ్చి నమలి కార్పోతుల నుమిసీొశుచు.”కకు. 
ఈ ఆ ౧౦౫% 10. ముగించు. (వా-) వేగ వని 

తెమల్చ రమ్ము; 11, ఆస్వాదించు, (చూ, శెమర్చి' 

కొను 
తెమ్ము. వై. ఏ (సం తేమ 1. కడి “సీ, వరుణాంగ 
as పలుకు 'జెమృల చేతం బల్ల | 

౨ విక్ర ౨ ఆ. ౫౨. వెన్నం a ఆ, ౧౬; 

న చిల్ల. “ద్ద ++ తెమ్త నాం బెల్లయు తేమ 

యలరు.” అం. భా. తృ. ఆ; ei రాళి, కడు! 

పాలంతుక6 జూాడరమ్త గడివోవని చక్కందనంబు, 

మమ్ల..*" “చంద్ర, ped ఆ. ౧౯క. వణ, తడి, 

గలి. డో కమ్మని తెమ్మ తె మైరలు గ్ర మ ఖో 

సీల్యా ది ఈ ౪. 

తెమ్మలుగాః వై వై, (క్రి విణ, (దు. అధికముగా. “ఊఉ 

ఫ్ కిరాతుళార బలుసొమ్మలు కెహ్హలగాల. 

నబ్బె నీ రాచకుమారు దోచు... “వరాహా. | 

రా ఈ ౬౮ా విజ 3, ఈ 0౫%, | 

"తెమ్మెర, దే. ఏ. (క. తెమ్బురల్ + తెక 4+ మెర = 

దక్నీణపుగాలి 1. చల్లగాలి మలయమారుకమః. 

“ఉ...సోర్టగంక్రయందుం జొచ్చి నుడిసి,తిరిగి 

చేగుంబోక తెమ్మెర తెలందీయ్కకానల వంకలాత్తు 

ననలల (బోచు. 3 భార ఉద్యో. ౨ ఈ ౧౧౭౫ 

అం. భా. పృ. ౫౯; 8 “సీ. చెదరినమకరికాచ్చిత 
పతి శ్రికలతో। c బర గెడునూర్చుంటె మరలతో డం శ 

వ ౫ ఆ. ౬౧. ఇందు. 5, ఆ. ౧౦౬ 

తెర, వ. వ, (సం. తిర క. తెరె. క. లతికైఎ ముగు 

వీర్య యవనిక. “చ. తెవయును మేలుకట్లుం డగ 

డీవియలుం జేలునొంద మేటిచ ,మ్పగమున, . 

భార సొ. ౧, ఈ ౧౪౭. అం. భా. ద్వి. న 

2, వేయకుసాధనముగా నువయోగించు నొకరకపు 

జవనిక్క ఆడ్డువల. (శ. ర) “క ఇటువలె వే 
 జెడుశతిందటుకున నొకయిజ్ఞి “తెరలు కని 

| 

| 
|| 

~ 

Br 

రాజులుకు దానిచొవ్వునం జవణయన్ ల ష్ మ | 
36. అం. భాతృ, ఇగ; 8. మక కక 

సాధనము, “గీ, చబ్బు డూ: Sac a 

తెర పము. లుసురా౭ల్కము. , .ఏసఃసముండు.” 

వాం. స ర, అ. ౧౮కి, & శరము, క 

కలమునుకలునైె, దట్రపువిరహాో స్థ తెరలు శరణు 

జేచక్.” భాగ. ౧౦, స్మ. ఫూ. ౧౦౦౦. ఆ 

భె కుం ౧గరః ల వరుస “క వేెవిభూవం 

బుల వ వల సెల రక్ష దీవవిక కః ర నూర్ణా 

_సరణముల: బొలుచుకాన్ట్రలం, బకదుబువులు 

నృపులు వరస బంతులు సాన్. డ్రై, లా ఆ 

౨౦౧. వను, ౨ ఆ, ౩3; 6, దిక్కు... “చ 

విస్ఫ్ఫుది౨గవటుకీలలు వై దువు లీన సేనతో, వెలు 

వడి రార్పులం చెరలు వీ వ నన్ని 

శాచకుల్ ఎ భా. రా, నీ ౯౭౩; లేచె 
పట్టు, “రగడ, తెలవపెవడిః: బూని కలిచి 

శేని తేనియసోన వానలు నెజయు, .. “రసపీకు ఈ, 

ఆఅ, ౬. 

తెరచీర. ద్వ వి. (తెరశవీర) 1, యవనిక, మజుంగు 
వీరు “క 'తెరచీర పట్టీ యిరువుర, నిరువంకల 

నిలువంబెట్టి యింపు దలిక్సక్, నురయ శ సిద్ధకిన్న ర్క 

నరకాంతలు కము భజించి నలి గీ ర్తింవన్ పద్మ న 

ఏ, ఆ. ౭2౬. బన. పు ౬రో పుఎ౨౨ వం, 2 

'వేటసాధనముగ నుపయోగించునొకరకపుజవనిక 

వ ++ తెరచీరస్రోయు చుట్టులు దొడ్డివల 'లేటివల 
కుందేటివల., కాళ. 3, ఆ రణ, 

తెరవ బే. ఏ. (తెర4హౌవ్శ నౌ కాంగవిశేషముం 
(ఇవి గాలిని బోసికొని నౌకను వడిగా నడపును) 

'తెరబొమ్మ. దే. వి. (తెరశబొమ్త.) తోలుబొము, తెర 
మింద సాడించుబొమ్త. “శా. +, ఊడువీి గొండ్డి 
యాకించె మై .త్యవ్యాధుల్. తెకబొమ్మ లట్ల నిగు 
డు దా నాటకాండుంబలెన్ పీ, శకుం 3, ఈ 

౧౨ర. రం రౌ. ఆం దగ. పు గర్క స్క 

“తెరయీయగు జే, వి (తెరకు. తేఇిటీయ “క, 
"తరయారోలనతిం గవియుచుం చభొరింబొోరం నడుం 

దురులవగిదిం చొదువుచు సజ వై,వెరష్టన; గాకులం 

పికములం బరువడిం జీకాకువలుచు భగం దలం 

వన్.” భార దో. ౧ అ. ౨౫౮. (వెరయీలల 
గరి. పాఠాంకరము.) 

. వడిం జెం్మగట నుజుక ఇజుకుదొర ల్కార్భుటయున్' 'తెకలు బే. వి, కవళశము కబకము. (కగు. శ్రా 
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(క్రి ( తెరలన్ వడు స్వస్థత | 

నొం.దు. ఆ నిక యొడంబడం దగిన. 

వాక్యము గా గానక కొంకచేపు మల్లన వినయంబుం 

జేసి తెరలంబడి యాసతితోడ నిట్లకున్. ఏ. య 

క్క అ. అయం 

(శకలక శ పాజు- స్వార్థ | 
మున) తొలంగు. “మ తెకలంచాజుః నలం | 

గోవులు కడుక్" దీనంబుతై టోలుచున్,” వారి, 

ఫూ. ఇ ఆ, ౧౩౩౨. 

కలించు = వెరలుచే. 1, (జయించు కసీ అని 

లోన సీట్రాయనిగాడ్చు6 చెరరించి వెకమాట' 
కెల్ల సీక్షక్షనః య. ఏ, అ ౯౩; 2, 

(కలంచుఎ “క్వి, వివిధముఖ౨బుల ఏవిధాయంధ 

ములం, దివీరి రాత్షనసేనం చెరగుంచి వజప, నణీమి 

కొందజు చచ్చి రావావవోణో రం. రా, ఊ 

౭౭, పు ౧౧ వం; లే. (నశిందంజేయు) “మత్త 

కోకిల, యాగభో_క్టయు ధర్మవ_క్షయు మైనదేవుం 
డొనళ్చిణే యాగభర విభంజనం బది యద్భుక 
డను మంచు న్యానాగతు ల్లివినుండి వల్క_ంగ | 

యాదవాధిపుం డాధశ్కుర్యాగముం చారలించె 

వంచకు క క ౦చులు క్ లన్.” సాంబో. ౧, 
UU 
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మున) భేదించు. ' “వో __వానరవరులు శిలా పొద 
పాదులం జేం డాడి గం డడం చిన దానవ సేనలు కను 
కనిం బఆచిన నవుడుగణిచి కరుచరవ్ర్యూవాంబు 
"తెరరించుకొని చొరబడి వృజ్రదంన్థ్థ ౦డు. , 
రామా రా ఆ. ౫౧. 

"తెరలిక బే. వి, (తెరలు. భాం 1. గుంపు, (శ, రె; 

2. "మెలంకున, “సే కడవఫూం జేనియం త. 

గొని య్రో,సి తిరుగు లేందేటుల తెరలికయును.” 

వారి. పూ. ౯, అ. ౬ఒ౮ా ద్వా, ౮ ఆ. 9౨. 

తెరలు. చే, అ. క్రి. (క తెరను, క, తిర 1 
నీళ్ల మున్నస్టనవి సలనల కాయ పొంగు “గీ, సర 

నీపై నీరు సలనలం చెరలె విపిన, సకలవీథులు నిర్మ ల 

గోచ్చయము లయ్యె.” పాండు. ౧, అ. ౧౩౬. 

రం, రాయు. 3౯ పు ఉం, చం; 2. పాలు. 

“క్ష గరిజాలలి తాంగము పొరింబొరిం గనుంగొని 
సొాగసీ యిసుకబొమ్మ జలమ్మల్ , 'తెరలంగ విరిసిన 
గలి బోద్కి ఏరిన న మహేశ్వరుమనంబు విక్షలం 

తెరలుగ. చే. శ్రీః విణ దు? 

కె 

బయ్యెన్,' కు నం ఎగ ఈ ఏ9; 8, వయ 

నించు. “ఆ. .,అబజు యోజనములవయన "మొక్క 

నా౭డె, తెరలి చంపూవతీపుకి ముందట గాంచి 
భయూధవరులం గలయం జూచి,” డై. రాఅ ౫౯ 

డీ, తగ్గు, “గీ 4, తెరలక కడవ వంచినట్టు వోర 

ని ధాకౌఘ మైక్య మొంది విన్ను మన్నును నొక 

టిగా వృష్టి అలనె” ఆము. రి, ఆ. ౯౧. చంది. 

ఏ, ఆ. ౧౨౮ లీ. ఇదరు. “మ. మరుదంభోరువా 

నే, లంబరధుసీమధ్యంబు నన్నిల్వ నిష్ణురతత్పీన 

పయోధరావహాతిజలస్తోమంబు న ల్వం౦ క టకా, 

చెరలకొ నాఖిచయంబు లోంగొనియొ , ,” పారి, 

ళో, ఆ, ౨రా ఉం. రా, ౬, ఆ, ౨౭౬; 6 కదలు. 

“రీ ల్రిషిచిన నడుగులు చెరలక యొందొరుం 

గవృరం దిగుచుచు 4.” భార విరా ౨, ఆ. 

'ఏళ౭; 7. పొంగు “సీ సరసపువ్నవరాగనసె క 
తంబులు దీర్చి కేనియ కాలువఠ్ తెరలి పాజు 

విక, ౧; ఆ ౮౯; 8. అధికమగు. “సీ, వాన 
ఫీక-మావిపూనకం బొనిక తెరలెడుబలందూవ తీత 
పోదు.” రసీక, ౬, ఆ. ౮౯. మొల్ల, రా, యు, 

3, ఆ. ౪3౨; 9. బయలుదేజు. “వ, ..శతళ్ళంగ 

నివాను లగుమునులెల్టం చెరలి వచ్చిచూచి, ,. 

భార. ఆది. ౫% అ, ౧౮౩. భర, విరా, ఈ) ఆ, 

౬9; 10. సెక వచ్చు. “గీ దరికొని వహించు 

నక్కా_.కం చాళలేక, తెరలి మృగములు మృగ 

తృన్ష కరిగి సొరుగుో ఉం రా. ౨, అ ౧౬౧; 

11. సందేహించు. “చ. తెరలక 'కాళికానగరి 

చేవఠరంగిణిం దీర్ణమాటనై, యరుగుచు నెవ్వం 
"డేని మృఠుందడా” భవితవ్యత "కారజణంబంగాం చెరు 

వున నామనుష్యుండును దీర్థఫలం _ బిళులంబు6 

గాంచి... కాలీ పే ఆ ర్యా 12. వెనుకకుం 

బోవు. “క, , వారలయమ్ములం) దెరలక ఫీముండు 

పటుగతిస్యందనుండై ఎ భార. భీవ్య, 3, ఆ. ౧౬౦; 
13. ఊోడు. “గీ. ఆలిని ఫూవైన నలవలే దబల 

దొానుకోకబలమునం జోకినచోటం డోలు, తెరలి 

జర్జర్యమై పోవం గరకలములు, మోంది కందంద రతి 

యొదత్తి మోందుకొనియెుో* కు. సం. %% ఆ, ౯౦, 

“క, నరవరు లయ్యాయి 

దిక్కుల, కరిగి మహీపతులవేత నరిగొని ధనముల్ , 
-జరలుగం 'చచ్చినమార్ష ము, బరువడి "నెటీంగింపు 

- నాకం బరమమునీంద్రా. భార, సభొ.0ఆ ౨౫, 
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భార అ క — 5 బి 

అతిశయించునట్టు గా, మెండుకొనునట్టుగయా (శ. ర: 

పా. "తెరలంగ వ. న. 

నల "లె లైనభూవరాలమ 7 లెల్లం, న యక్ష Es 5 Se తాశచి3 

వడినంగారలిచి వడవైతు ప. sata ల 3 

భార. రో. ౨, ఈ. 3౧౦ 2. ( చెల్లగించుు) “ అ వోయి గరక్రు క్షత పచ్చ వా 

కరకర పండ్లు గీటుచు నెగంబడి ముష్రైకు తుంగ, 
ము స్తల3,చెరలిచి మేయుచున్ . ..” 
ఆ, ౨౦; 3. (నళింవంజేయు)- sn ఆంబకై 

పూని జామదగ్ను కండు : 

జరలుహకాల కలిగ.” భార. ఆను. ౫) ఆ. ౪ ల; ' 
శీ (బయలుదేఆందీయు ) “క, పురజకుల ఇల్ల | 

ముందటం చెరఖుచుకొని , కై. ౨. ఆఅ. ౧౦౫! 

"తెకలుడు. చే. ఏ. (తెరలు. థా ని. 

చ్యయాణము. (శ. ర స్ట 

శెరయవుడ్చు. చే. అ. క," 

జేయ. “సీ. లలిశ్రంబు లగుచిత్తములచతురకల 
సరనంపునడవడి తెరలుపుచ్చ.ో 1 నిర్వ. es 

తెరలెత్తు. జే. అ. క్రి. (తెరలు+ఎత్తు.) 1. తరంగిక 
మగు పొంగు. “సీ. తెరలెత్తి సక్పసాగరములుం 
భొరలంగ వరుణుండు గొండిలి పరిఢవింవ.”” ఉం! 

వారి, ర, ఆఅ. ౨౧౬; 8. అతిశయించు. *వ... 

శరలి "తర లెక్తునిరులం చెరలింప న సేకరూవంబులం 

దీపించుత మోరి (శ్రయుబునన్',, వసు, ఇ, ఆం 

శుక షో NX . లా ar ల్ల "తెకువాటీండు. జే. విణ, (తెరువాటుఢాకడు) 
క చేస. కీ” ) ఓ. (కదల్బు 'తెవవాటుకాండు, (శ రఎ 

సీ పొన్న లముకరందములం చ్యపోరాడి తెలి తెకువాటు. చే. వి. (తెకువ్రశో పాటు) దొంగలు 

వనం బుప్తు తెర వాతఃగా నిమర 
$9 

వాచునవప్. అము, ౧ అ, 

నా క 

చెన్న, క్రొ! జీ తెంచి క. చాక hee 

"= 

వానిమవిబలంబు, ర ల 
నం ట్రీ యాడుకేంట. eg ఆపు డసక్ట కు డీగక 
మేఘాళి పొదుభ్రు నచలముల_పైనె దడ ట్ర 

మృగాళిజాడ చావా మీండవర్ణన్య భన్ని +, నృపున 

కగు తెర వేట యాముక మనంగ.” ఆము, క, ఆ, 

౧౧౭, రామా, చీ ఆ డౌ, 

| రవేయు. చే. అం కి. (తెకశుజేచయు) పొంగు. 
అతిశయము య. ష్ క న న. 

“క, ఆని చాల ఖొన్ను రాలై,మనమునం జర వేయం 

త్రమమతాంబఃధి ని. ల్పివచోటని లువ నై పక, 

మ. నగరు వెడలి సం నంక్రన్.” 

సా, ఏ, ఆ ౭౮ 

తెరువరి. జే. విణ. (తెరువ్చ+ఆరి) వథికండుబాట 

సారి, “క్క కను (బ్రమసిన తెరువరి తన్మకన పాయం 

ఎబెనమార్ల మరసీ తగ నెజిుగినవారు నెప్పంగాం 

₹,కొననికరణిం దగినవెంటకుం జన వకటాలి 
భార, ఉద్యో. త, ౨౮౦, అం.ఖె ద్వి ౧౮౯ 

( తెరలు ఛాస్రే 

సంచ లు ఉఇరల్పిల. వివ, ౨౩ ఈ 

గిజ, 2 ఊోడందీయం “డా, ..సీ వ్వంగులబండ్లు 

డించి ఈగ వానికిం గన్మ ఆఅుంగుల్. య. యా 

మంగల కము న యం ౨ 

ఆఈ ౧౬ కళొ. ౧) ఆ. 5౨౮. 3 కలంచుం 

“డా స్రోణునితో శిఖం బడక బ్రో కుటుం 

బిని యున్న దింట నుశ్రీణకనాజకోకవివకశీ 
'కృతనై విలపించుభంగి నీ.ద్రౌణిం 'బెరల్చి తెచ్చు 

దారికట్టి కొట్టుటు ఆఫ్థిగృవాము. “క్రీ భోజ 
నారులం దు ప్రీ చొందించునతందును చెరుచాటు 

వలన దస్క_రులచేకం జేటొంది ధనము బాంధిం 

చునకండు...” భార ఆను. ౨; ఆ గ “గీ, 
ఇట్లు బాధించి శోధించి యెందు నొక్క, పచ్చ 
మెకంబుర గాన క వ్పచ్చిబోయ, నేటి తెరవాటు 

వన లేక జాటిపోయ్యుననుచు వెన వారివన నూని 

యవలి కేల.” వాల్మీ కల) అ ౯౬. 

టకు దైన్యమునొందుచు ెంకపొక్కు_నో.” | తెరవాటుకాండు, దే, విణ (తెరుచాటు4 కాడు.) 
భాగ 6 సం ౧౬ 

తెరవల, డే. వి. (తెర4ేవల) మక్స్యగ్రవాణసాథన 
నిెశేషము, ఒకరకపు “గీ, తెరవలలు వైచి 

కలాప 8 

చ్ రికట్టి కొట్టి వోంచుకొనుదొంగ. “శీ పావన 

కర్పునిం గారు రృ కబాణ పాణిం సూరదృ్భస్టులరణ 
శద స గ్రుడ్లనానిం చెంచు తెరుబాటుకాని బిత్వీంచి 



లేకు 

కవసీ, క్రల్లడంబున శ్రీవారి దలంచి నిలిచె” | 

1490 క 

యించి, కక్కు పొదృష్రిం దమశ క్తి దట్టమైన, 

చేవకలమోంది చాడికిం వరాహా, 8, ఆ, ౭3, సాంబో. ౧, అం ౧౦౮ చెరువు వెట్టి” భాగ 

తెపచాటుగొట్లు. చే డస క్కి, (తెపవాటు+కొట్లు pai ౨౭౦, 

దారికట్లి కోంచుకొను. సీ. ఇతందు కలుద్రా?' ' తెకువుసాగు. చే అ. క్రి. (తెపవుషసాగు పోవు, 

త చెజచి తినియె, నిలిచి మూతి, తిర '  పోంజాలు “క, ఎండపొడ దూరక పోట్ల నిక్టు 

జండాలలలనం గనూచెంసా6ంతు రమియించెః gE 

చాటుగొదెం (బ్ర జలం జెంచురాషేల శేవించిం 

జెజిచెం గులములే శివరా, కి, ఆ. ౫6, కళా., 

౭, ఆ ౨౩. 

తెకువ్ర, జే, వి. (క. తెకపు, క. తెరువు.) 1. చారి. 

మార్హము. “వ, ..ఇట్టు వన్న గారినగారి పొరువు, 

తెకువ్ణునం జశునప్వుడు,. ఉం వారి. ౬, ఆ 

౨రా ఆం, 

మార్షము, టన్ చంద్ర కిరణ భవాప్పరోజాతిం| 

బుట్టి యట్టి: పేరొంది వెలయునే నకట యిపుడు, " 

తగ సతుల "కెల్ల సామాన్యధర, మెనుపతిమనోను | ధా 
కూలకకును చాయం చఉనువెో కళా. ౭, ఆ 

ఆక 5. జోలి,నంగతి, “కం నుతియు నమస్కృతి 
యును లేక తిరిగి శుభ మశుభ మకవగం బొం 

దక గోష్టి తెరువు సొర కుండుట నువ త్రము... 
భార శాం ౫, ఆ. ౧౩౩; కీ. ఉహేయము. 

“షి. ఈకొళికునియబిణం బీకాశిలోనం దీకొని 
తీర్చలాణం చాకువు కల్పింపు. వ ద్వి వారిశ్చ. డా 

౧౨౦. వం 

తెరువుగట్టు. చే. ఆ. క. (తెరువుశాకట్టు) మార్చ 

నిరోధము 'చేయు. నక కదిసీ గొ గఆచి 

వెంబడి దీయు దిగిచి తోడనె లేవం ఇరువ 
గట్టు, a చంద్రా. ౨ ఈ ౯౧. 

-కెరువుెసర. జే. వి (తెరువు పెసర) చారిలో 
మొలచువెసరశ (ఇది శ్రొక్కుడునే అభివృద్ధి 
నొందక యజంారి యండి నివృలముగ నళ 

చునుంోగీ. కాన నిక్కంపుంయారిమి గణికయందుం 
బొరయ దిల బొర్సచే నది తెరువు పెసర.” కవిక. 

ర్క ఆ. ౧.౬౨. (కణభంగుర మని భావము 

"తెరువువిడుచు. జే. అ. డ్రీ* (తెదవుగేవిడుచు) 
'త్రొవయిచ్చు. “వ. ., పొలుపజెళ్లి మైన జలఫూ 
రంబు పాయం బుచ్చుచుం చెరువువిడువ, .., 
కళ ౪, ఆ, ౯౩౨. 

తెరువువెట్టు. చే. అ. క్ర, (తెరువు? పెట్టు) బయలు 

చేజ్ “క, అందమును హడి భార్సవు నాత్ర 

భా. ద్వి. ర; 2. న్యాయము,ధర్మ | తెరు = తెరలు, “గీ, డడుకు సెగ తెక్టు 

“| తెటంగు. జ, సై వి (క. తెలుంగు) 1. 

గవయు, తీయ్యమావుల (౩, కీ సీడం జరువుసాగ, కల్ల 

నల్హనం జనుచెంచె నకకళ ద్ర ద, వారణం బన సాయం 

నటారణంబు.” వేం, క శ అ. ౨౨౧. 

శక జీ. ఏ తొవము, “క. కొడుకుం గుజ్జికుం 

“జరుంచ్యాలిడి సీకో రతులం బెల చేతెచుచు 

న్యాకడశేలం దాంకించితిం గడుం బెర్జికపు టె పొర 

లగా మారెడ్డిన్*' వేం వంచ ర, ఆ. ళ౯౧. 

నాయం 

జెన్నూందుం దాహృమునకు నామంబులైై. , అం. 
భా. ప్ర. ళో 

= తెట్టి. (దూ తెజవు 

చ, కారము? 

విధము, “ క్రీ _, చలంతెజంగుల మావిపండ్లతో డు” 

ఆము. ౨, ఆ, 83. ఆం. భె, దష. ౩ ౦3. భార 

ఆది. ౧, ఆ, ౧౦ 2. అవస్థ. “క, ,_,అచ్పడయతి 

చేండికన్నీ రొలుకం, దన తెజిం గెఆీంగించిన విని, 

యశుంయంజెలు లెల్ల దాని కని.రిట్లనుచున్ నీలా, 

ఆఅ ఈ ౧౦౦. విక, ౧, ఈ ౧౨౦౮ 3. పోలిక. 

“క్ట శ్రీవల్లభుండు లబ్షీదేవిని మును బెండ్లి మైన 
“తెజగన,..”ఊ రా, ౧, ఆ, ౨౯. ఆము. క, 

ఆ. ౧౨౧; కీ. సమాచారము. “గీ. వను నారాక 

తెజలౌల్ల నేర్పడంగంెప్ప విని యేమి నెప్పినం 
శేయువాడ.” భార. ఉద్యో. కి, ఆ. ౨ఎఏ౬ 

ఊ. రా. ౨, ఈ ౨౯; ర. వతభు, కతు “సీ 
వరునతో వాదించి యిరుబెజంగులవారి వారించి 

=...“ భీమ, ఈ, ఈ ౧౮౯. వారు జ ఈ ౧౧౨; 

6. చివ్నాము, లక్షణము, “గీ, అందు బువ్వులం 

బూళించునట్టి తెజంగు, నర్ధచం,ధ్రప,వారచివ్నా 

ములకలిమి.” నైవ. 3, అ, ౧౫౯. రాఘవ 
క) ఆ ౯౬; 7. స్వభావము, “గీ, ఇట్లు వచ్చినం 

ననుంగొని యేను మిగులు నుల్హ్లమున వెజలోందితి 

నొకటివెనుక, నొకటి రాం జొచ్చి మాయ లీయుర్వి 
మహిమ, "తెజంగు గాదుగదా యని ధృతిచలించమ” 

కళా. 3, ఆ, ౨౦౨) ర. వని క_రవ్యము. “కం 
విచ్చి చనకుండం బసులం'ెచ్చుట మునుమున్న 



"తెజంగువడుం ద్వ టి (తెజింగు+ వడు 

కేజు 
ఇ 

వలయు తెజుః గావనికిజెొచ్చి యది చక్క ' తెజకువ డే వి 

బెట్టగ, నచ్చోటన దాయ మనకు ననపడెద్దు 

బలే” భార విరా. ర. ఆ. ౨౪౮. భార. సా, 

౧ ఆ, ౧౨౭౦; 9. నంధి, “డ్, కౌరవ పాండవుళ్ 

తజయగు ₹కొనీ శాంతతం బొంది యుస్కి_ మే 

లారయ నాకు నీకం గులమంకకు నీన్ఫపకోేటి కుక్వి 

కిన్ భార. ఉద్యో. 3, ఆ. ౨౬౨; 10, పక: 

మత్యము “సీ. కుశలివై యుండుదే కురువంశ , 
సత్తమ పౌరజనులు జానవదులుం చెజంగుతో | 

నిన్ను ననుసరింతులె. భార. అక్ర. ఆ, అ. 
౪౭; 11. చెలువు, “మ,.,మిగులం బంతం బేల 

నిం కంచునో తెజ:గొవ్నక్ రతిచేతి కిచ్చె 

మరుం డర్భి కొ దుంటవి ల్లంకటన్ =” ఊఉ, వారిశ్చ. 

ణు ఈ. గం. రం. రొ. బాల, ౧౧% పు £౯ 

వం; 12. మేలు, “క. అనురూవము లగుమాటో 

డ్లనముళ్ ఇ(సృస్సురితములు దృథంబులుగాం ద్రీర్చినం 

గాక తెఆం గగునే, ,, "భార. భివ. ౨ ఆ ౨౬. 

"తెజకోనుం దే. చ్, క్తి 

"తెజకొలుపు, 

చవ్వమాంి” వెగం ౧, స్యాం ౯౯ భాగ ౧౧, 

స్మ. భ్రూ. ౯౫౭; 2 ఉపాయము, “కాం, 

ఆసమాయుభుండు సిజవిస్ఫూ రి న్విడంవిఎచిన 

డౌనం జాన ముశటొకో తెజకు వం ఇవాళ 
వ రూ - 
న్విచారింపుచున్ , మత్తకోకిల ఇంక నొక్క 

యుపాయముం గలదు,..” కాళింది ౨ ఆ 

౧౬౦ ౬&౧ స్వా శ్రి 6 ౨౦. 

శ్రీ (తెజలు+కొను - స్వార్థ 

మున) బయలు వెడలు (శర) 

వ శ్రీ. (తెఆకొను భాం దే.) 

బయలు వెడలంజేయు. (శ. రు A 

విణ. తేమంకరము. “క. వీచి చలంబున నొంటికి, | తెజగంటి. చే. వి. (తెజవస్తాకన్ను ఇ) 1. వేల్చుం 
జూచిన నప్పటికి మనకు: జూడం గార్భం;బే | 

చందంబున చెజిం గగు 4,“ ”భౌర. విరా. 3, ఆ. | 

౧౧౦. 

చె 

చేరు. “ఆ. మాటఫొం చఆింగి యోటమై నల్లనం 

జేరి కారవేందు చిత్తవృత్తి కనుగుణంబు గాంగ | 

చ, __తిజగంటిమూ.:కలం గడిందిబలంబున డాసీ 

ఎడ, రా, ఈ, ఆ, ఏ6౯. అం, ఫె ప్ర. 
౬౯; 2. చేప “వ, .,గుండ్రవరుసలం. దిరుగు 

"తెజగంటి తెజగంటికంటితో నై పకణాదంబులు 
సేయం... చంద్ర. జ, ఆ. రరా, తపతీ, ౨, ఆ. 

౧కు 

నానతుం డగుచు బ్రైర్థించి యడుగకుండ 'తెజంగు | తెజిగంటితవసి, ద్వ. వి, (కెజగంటి +కవసి జేవర్షి, 

పడదు.” భార. ఉద్యో. ౧ ఈ ౨౧ 

తెజంగుపలుమేం ద్వ, స. + ( లెజంగువడు ధా. చే 

కేం ఇెజ వేర్చుం oa మం౭కియు వలరుంుకృత్యం 

బులు 'తెజుగునజబువ్యనలసీనన్ని దినంబులు నిలిచి.” | 

నారదుడు. “గీ వినుము కరువలిమేచరి మనికి 

పట్టు కాన్పుజడదారి కతెజగంటికవస్కి యవలి 

కతం చెల్పం బూని ,, "అచ్చ. అదో, ౨) అచ్చం 

యం గగ. 

భార. అశ్వ 3, ఆ. ౨౦; ర చక్క[బజుచు. తెజగంటి త్రోవ. చే. ఏ. (తెజగంటిశ త్రోవ.) నుర 

“క్క ఎఆింగించి రాజ్నకంతము తెంంగువళతిచి, 

నడపు వెరవ్చ 'లేటవడంగా.” భార. మవ. ౮ లిం 

పర gy ఆ కాళము. కక్ష త + మెలఆయల ౫౦ “జజగంటి 

శివే మించుం దుటుముల్ “అచ్చ. కేష్క్ 0.౫8. 

శాంలిపజచు. “గీ. తెజ:గువజుపంగ మిగిలి తెజగంటిపెద్ద, ద్వ. వి. (కెజగంటి+ పెద్ద నుర 

యుడ్రేకు 'లెన్మవార చెడుచారు విమలవిచార 

విభవ.” భార, ఉద్యో. ౧, ఆ. కళ; 4. తయారు 

ప cs Se 
జ్యేష్టుండు, బ్రాం వ,.. తెజగంటి పెద్దతో 

శిత “దశా. య్యా ల్ ౧౦ 

చేయు. “క రా'బనుపుండడు 'పార్వతికులం జేయును  తెజగంటిబోటిం చే. వి (౧జెజగంటి+ చోటి) చేవ 

పుడు తెజంగసవతిచి తేరు ,.,” కృ. శకుం. ౧) 

ఆ ళా ర్, సరిచేయు, దిద్దు. కవ, _తెలకములం 

"దెజంగపబుచుకొను సమయముల, , .”ఫాగం రా, 
న్యం గోల లై ఇ 

శాసీ, “సీ. తెజగంటిబోటు లందజు బరిచారి 

కల్ ౨ లేంద్రకన్యక మేలిచెలియ” జాన్నాపీ. 

౧) లా ౬ ఇట్లే: తెఆగంటిచిగురుంటోయడి. పీలా 

వ ఈ వె శ. 
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"తెజగంట్బోనము.. ద్వ. వి, (తెజసంటిగాబోనముఎ) : తెజనోరు. దే, వి, బె. (తెజవానోరు) కే, 
అమృళము. “సే, “తెఆోంటిబోనంబు జెచ్చికలా' కొని యుందునోరు. “సీ,., తెజనోరం డ్రేవు 

చుక్క: నుదుటిపిట్టవ క్క జేడు.” వంక, తప తీరా్గాసాగ.” కాకీ, ౬ ఈ రిం, క wy 

౨౦. (తెజగంటిబోన ంబు చెచ్చినలావరి = గరు! అఆ, ౬ం; 8. తెజచికొని కప్ క కలది 
డుఃడు | వంచాస్యము, పసీంహము, “ని, అనరానివనిం గంబ 

తెజగంటి యిశిమోాండు. అ వ్ (కెజోంటి+ఎకి|! మయ్యొుం దా నని కాని చజతుము తెజనోం 
మాండుం) ఇందు దు (డు. “సి. తెజగంటియికిమాని సామినైన.” సాంబో. ౨ ఈ ౧౭౯. చందా, 
కేశిసొంపును Ea "పొ:వరాయనివన "పాజ: ౨ ఈ ళం, క అ 

వ రామ, 3౭౧. ఇష్ట తెజగంటి దొర. తెజవు చే. ఏ. 1. తెజదుట్య 8, ఉపశమనము, 

, 2, ఆ ౯ాలా (శ. ర) విణ, (దీనికివృ_తియందు బహుళముగా 

ఖ జే విం (కెజగంటీ మాకు నంత్యక కములోపించి తెజి, తెజ్ట యెనుభాళు 

నురకటవు, కల్పవృతుము. “సీ. ఛేశు కెల్లను] ములు వచ్చును ఊదా; తెజగంటీ: 'తెజ్టనోరు, 
గామేనవు లయ్యెొను ఇమూాంకులు కౌజగంటి మొ) మణుగు లేనిది, ఆసంవృతము, “గీ ఇన్పిండ్లి 

మాయో లయ్యె.” దశా. ౧5 అ ౫౮ ఇట్లేః . గట్టున కొకవింకమిసీమి నించి, నెజునెం గడసావి 

తెజగంటి చాను. దశా, ౧, ఆ, గరా ముదుసలి తెజవమయొండు'' పారి, ళో, ఆ, ౪౩. 

తెజగంటి రారా. ద్వని, (తెజోంటి4రాచే +7 రా.) | తెజకి. బే, వి (తెజదు, ధా అవకాశము, సందు. 
ఇంద సీలమా ణిక్య ము, “వీ తెఆగంటిరారాలం “డం ఉఊజక నరుండు చోణనుతు యుగ్యములకా 

దీర్చినకం బాలజకం గాడియున్న వజృంపుబోది.” శ వెన నొంచె వాతండుక , చెటిపి యొకింత గాంచి 

చంద్ర. ౬; ఆ ౧౧౨. ఘనత్మీవ శరంబున నారిం ద్రుంచి...” భార 
కెజము. చే. అ. క్రి. బయలువడు, “మ. వివిధా విరా. గ ఆ ౧౪౧. ఊఉ, వారి. 9, అ. ౬౩౨. 

మోదవిమిక్కితానిలమొగి న్వీఇెన్..,నిధుల్ భార అర. ఇఒ ఆ, 3౫౯ 
'జెటివె నుర్విక గౌరి జన్మించినన్.” క. సం. 3; | తెజిపినొను చే. అం క్రీ" (తెజిపీ+కొను) సందుచేసి 
అ. 30. సు క్రి. (క తెజెలు ఈ లిజు 1. కొను అవకాశము కల్లించుకొను, “క మెజుంగు 
నివృతము చేయు. “క మే జజీంి తొంటియను లగు వాడి చూడ్కులు, చెజికులు గాండంగొన 

సంఛానము వెడి కన్ను చెజచి దారు ౫ఫణితిన్ a నగజ *రవిడిం జూడక, చెజుపీనొనుకతనం గా 

స్వా, ఈ, ఆ, ౮౧. “గీ, నీవు మూయంగం దిమి|  శెదంబెజనాం డమరుశరంబు భేదించు వారన్,” 
రంబు నిఖలలోక,చయముం గప్పిన భూతముల్ | కు పం శి ఈ ౫౧౮. భార దో. ౨) ఆ 8. 
భయము బొంచె,నీకరంబులం ద్రోవక చీశటి | తెజపు, చే. ని. (తకెఅచు. థా) కేం (మూర్భనుండి, 

యును, కెజుచుటకు ఫాల'చే కంబు చెజువవలనె.” | _ తెలివినొందుట. “క. నులీయుం దముం బోదువ్ళ 
భార అను, ర, ఆ ఈఎ౨9; 2. వికసింప(జేయు. మూర్భల, తెజిపులు కొనుచు వారు చెగ6 
“థీ కమలాగ ఎవాకవాట కలిశకుంచిక నాంగ బోర...” భారా యు, ౭౧౨; చీలిక (చూ 
జలజకోరకరాటజిం గలయం చెజచి.” విక్రం ౧, ఆ. _ తెజిపులుచేయు 

౯౭. 3, తెజపుమఆపు. చే, వి. ఒకక్వుడు తెలివితోను సొక 
తెజనోరిమెకము. ద్వ. వ. (తెజనోరు+ మెకము | బ్వుడు విస్మ తితోను నుంట్క తబ్బిబ్బు. (శః రు) 

పంచాస్యము సింవాము. “గీ, పంచముఖసంజ్ఞ | _ వ్యవఃావా(డు సంధివలన 'బెజిపుముజప్రమాట 
పార్వ లీపతికిం గాక్క వారి యనుతుభావాషయంబు లాడు చున్నాడు. 

శ శ్రనారికిం శాక్కయిటి "తెజనోరిమెకముల “కేల | తెజపులుగోను. చే, అ. డ్కీః ( తెజిపులుక్తాకొను) నిక 
రజక గనలి యు త్రము లై నసీంగములం సీంచుు వెడలు, “క. మజపు మునుంగవడ 
రాడో రామా, 9, అ, Cf య, కి ఈ ర౯, జేడ్మలు, దిజపులుగొని నిగడ కెందడుచిఆంగుల 
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వేళు చబొజీవోప్తనమనంబుల, చెణు నిరవుక.. నీ, అ, ౧౯ ద్ కసా, ఏ, ఈరాగా పుం కి, 
| 

నలవ3ంవ చేరరు రతులన్.” నిర్వ, రా ఈ 8౯, మం డ్ వల de క్ “చం బవ కెల వేగ 
గ్ రై ఎది మంటూ క an “9 

తెజప్రులుచేయా, స వ్ శ్ (తెఆపులం- త అనీ లి న్ు భన వాం వొ ౧ళ Cc; ఎ స్ప ముగా, 

వీవీకలు చేయు, చెల్చు? “చ. . .మౌర్చ బాపర్జ ములు “షా అందజు గపంపుతై చన నచ్చిట నెచ్పని 

వచ్చి వజముల్, జెజపులుచే యుచుకా మెడలు గలం జెండ్లీలో బండుపు లున్న వొ. తెలం 
స క్ కా a లే | ens మ ణ్ x 

చాంచుచుః బొెట్ల్టలు వీించుడు కన్ సు రాం! జలన్ముంము fol మశ " అ వ క న్! 

యు. ౧౦౭౨ మ “2 um Sam? నళ డి తి | gg 11 Se ~e ter శ్రీ వాకా | (=, ౯9 ద 

ఆలు. డే. ఆక్క వాసనా బయలువెడలుం, (శరం! మంసవియుకళూ ద జాపి. (వా; 2 ఆజా 
స్ ! GC Sow 

తెజన. చే. ఏ. కావ. శె ఆ + వాయి | వారు (వృత్తియందు డెర్భ మునకు హ్రన్వ వనుకు) 
షై క్ WAN భిర్యము లేనిషి=1. ఆడుది. “న, మెజయ,  ఉదాఃతెలగబలి జెలు (శ రు) 

నాయాడుమాటలు తెజవపిండు నుల్హమునకు నిం; 

పాలేకునురులు గావె”' భార. విరా, ౨౩. 3 3%; 

రై బయలు. “సీ,, ,తెజవ 
దనర్చు.”” ఆం. భా. తృ. ౫౮. 

"తెజవామెకము, ద్వ, వి. (తెజ+వాయిశమెకము) ' 

m3 నా బచనులును sn 
(| 

పంచాస్యము, సింహము. క. మెకములజే: డనం | తెల* 

"జజవ్యా మెక మన సింగ మనక 5 3పువామ ' 

ధేయములు, ,.”ఆఅఏ. భె ద్వి, ౮౧. ఇట్టే: శబ 

“మొగముమెకము, తెజవాయిమెకము, సాం. ని. 

తిర్య- ౭౧. అచ్చ. ఆర, ౭. 

"తెజవు= తెజుంగు. వి, (క. తెజివ్ర 1. (న్యాయము 

“క, వీటులివియక నాముందజంబెజవా యివ్వు, 

గిది నాడం చెఆవా మేల్ మేల్ .”అచ్చ.ఆయోం. | 

(శర పాల; 2, (ఆవస్థ్ర “గీ, అమ 

విను మింక నొకయించుకంక తడవు, నీ తెజఫుం 

జూడ సీపీరు నీతెజుంగునడ్గి మికింంద మది 

యున్నది... కళా, 3, ఆ ౮౭. 

తెజ్జ= తెజి. (వృల్తియందు తెజవళబ్దమున కంక్య 

“వర్ణము ఒకోవింపంగా మిగిలినరూవము. చూ 

-చెజవ)మజి గ లేనిదిళస సంవృతము, కప చొక్క 

అొమృను నూంకబొడ్డును మిడిసండ్డుం 'చెజ్జనోరును 
చాంచిచేజుమొగము.” భల్లా. శ ఆ, ra ర 

తెల. దై. వి. (సం. భవళః - దీనియామ్రేడికరూపము 
తెల తెల. ధవళిను శెల్లనికాంలి “కీ దండ 

పాతు లొదవెను 'వెలతలిరుంబోండ్హ, తల్టులకుం 

దూర్చు తెలతెలల్ దాయ.నపుడు” రా పి 

౧ ఈ ౭౭. విణ, తెల్లనిది, “క, కలయుం జీరయు 

నొడలును, "బల తెలగాం జడ్డపిండి దిక్కులు 

గబ్బక్, బలపలని వేడ్యుతోవ డుతు వెలవెలతై 

చ్రావాణుండు విస్మితుం డయ్యెన్.” నాం సంచ 
శ్ 

తెలగాణము. వె 

డేశసంబంధమయినది. 

టై .వణ, ( తలను శ అణెము ఎ తెలియు 

తెలగాణభూముల? 

హు ౧, త, ళం 

జా ము అని కనబడు 

వి, గలమ్నె వారిచే ,. 

(శాననములలో  “తెలుంగా 

+ కే మొక మ్రొక్కుం ళం 

న౨కతునిదు 

గావించె మొ, క్క నిశాచార చేకనుందు తెల 

వక గేల్లోడ్నె సారంగవ్యాహానుండు, . .” పారి. 

3, ఆ. ౭; 2. స్తుతించు. “క్ల ఛ్లీవవ్వుు yy య్ 

తెచి యాచేవస్తూజ్యా, కలమకతకుల! నిట్లని 

"తెలచెం బ్రతి” వారి. ఓ. ౧౦6 ఆ. ౧౫౯; £ 

ప్రార్థించు. “క్క ఆనురవతి విప్రునలుక, గా సీబడండె 

తెలచి ఇడని: గాణె నయనముళ్ .” భార, ఆను 

గృ ఆ, ౬ఒ౮ా వారి ఊ గ అ, ౧౯౦. 

తెల తెలంబోపుం రన్ట- ఆం డ్రి {తెల తెలన్ + పోవ 

తెల తెలవ్నాా. (శ. ర 

'తెల తెలవాటు. ద్వ అ. శ్రీః (తెల కెల+ పాణ.) 11, 

'తెల్టవాజుు వేగు. “క, తెలతెలవా జెడువేళ 

గలకల మని పరికం బతీగణ మెర్లెడలన్. "భాగ 

౧౦, స్మ ఊ ౧౦౦౨. భీమ ఏ ఆ ఈర 

2. 'తెల్లంబోవు? వివర్ణమగు. “క. తొొలివేల్పుల 

మొగములు తెల తెలవాజుంగ6 'జెల్లవా జెం చెఆ 

వలమోముల్ . అచ్చ. బాల, ౮౭, 

"తెలన వై, విణ. (సం. థభవళణ) "తెల్లనిది; థవళము, 

(దీనియా మ్రేడితరూ పము కెలకెలన) “క ఇలి 
మికి నిండు బలుకరములతోం జనుచేర నిన్ను 
మట్టినయ:డయాాచలవతికి వేళ వీచిన, తెలిసీ 
చోంపుః జిగి దూర్చు “తెల తెల నయ్యెన్. 4 & 

శా, ర, ఆఅ ఎర౭. వాంన యు ౧54% 
gi 

fC ఆఅనలుం వ సల స 
ఈ 

యక్ 

స 



"“తలనశా కం 

తెలవాయు. చే స్కా క్షి 

తెలాయ = తేలనాయు. (ఉడయమగు “ల్ల ఆంక్ష 

శెలిక, వై 
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we వ్ం హన. క 

"తెలనాకుం జీరిక త. యుండ కళా. 

౨, ఈ ౧౭, రామా. ర, ఆ. ౧౬౯. 

ముగు, “క, పు = బలుకటుూజలజాముండు 

విస యమున నణయరొ యపుడే, తెలవాజెనే మొ 

యొకనిమి వమువళలె: దోంవెక్ విలానవైఖరి, 
వలనన్* దశా. ౮, ఆ ౨. ౨౦౪౦, వాంస, ౨ |'తె 

&, [=a ల. 

టను బోవండాలవే యంగడింట్కగంట ఆతాకట్టుగా 

| తెలికపిండి. డై. 

తోనా. 

కల్ 

వి. ( తెలికలుషాపిండి) తిలపిష్టము, 
“కీ వ్రిలప ష్టమున కగుం తెలికపిండి. గీ. గాను 

కంగన, +.”సాం., ని మాన ఈ౭, వద. 

౬ అ. ౧౧౮ 

ప్ండి 

(కతెలాపాజు) ఉదయ: తెలికవాండు, ద్వ, వి. (తెలికలు₹వాడుఎ) గాండ్ల 

వాడు, తిలఘాకకు:డు. “సీ. .. తిలభాతకుం 
డొవ్వం ఇలికవాండు, హు. డన. , .”ఆం. 

భా దొర ౨౮౫. 

లిగంటి. ద్వ, వి. (తెలి4ాకన్ను + ఇఇ) భవభాశ్నీ, స్తీ 

“స్రీ డావ్భాద శ్రీ నిల్చుధవళాంబుజముపోల్కి_6 

'దెలిగంటిన మోము తెల్లనయ్యె. క 

ఆ. ౧౩౨ ౭. వ ౧) ఈ ౧౬. 

టాం ర్క న. 

నుంచి కడుపు నిండంగుడువు చన సడ్డిలయిడి | -ఢెలిగాము. వె, వం ( తెలిషాగాముం) శ్వేత్క సము, 

తెలాణ్కుదా(క' నొజులినం గలుగదు కథ స మనిన,” 

వెన్నం ౨, ఆ, ఈ౨. 

"తెలి యు. డే. ఏ. 1. పకర్షఘృుశము, కా౭చిననేయి. 

వీ కనరును బకష్టఘమృకంబు తెలి యనంగ, 

అం, భౌ. ద్వి ౨౫౯; 2, జలవిపాదిదివ్య, సృమా 

ణము. (చా. తెలిగొను) వై. వి. (సం. భవళీక్సి 

ఛావళ్యము; తెలుపు. “సీ ,, తెలి తెల్ల ల్వె్రన 
తెలుపు వెల్ల: వెల్లన వెలి నాగ వెలయును శుక్లం 

అం. భా. దః ౧౦౮ 2. తెలివి, 

వికాసము. “అ, ఉజికిమంటలోన నుల్లంబు, తెలి 

వోక, యింశయేనిం గుంద కిద్ధమూూ_ క్షి బేజరిల్ల 

నున్న థీరవర్యునకుం ి,+త్యతు మయ్యు శీవృండు 

దయ దలిర్చ” భార. సౌ. ౧, అ. ౧౨౯. విణ. 

తెల్లనిది “ఫీ. తెలిగన్నులోవ కాంతి ఫొలుపార 
నించుక గనువిచ్చి చూచినం గాచి యబలో 

భార విరో, ౨ ఆ, ర ఆము, ౧, అ. ౮౧; 

2, నిర లము, “సీ, నెలయేటి తెలినీటం జిజుబంతి 

వనుషాడి సేస క్రొముళ్లం బచ్చియలు తుజిమి” 

హరం ౫ అ. 3౩౭, భారం ఉద్యో. రాఅ. ౧౨. 

+ వి, (సం తిలక£)కే. నువ్వులు గానుగాడి 

నూనియుం "జెలకపిండియు నమ్థుకొని జీవించుజాతి. 

“ద, తెలికల మిండగీం డదొకండు తియ్యనినూ నెకు 

బ్య శ్రీ నాథునిచాటువు. )?. బ,తిలలు,నువ్వులు. 

(శరం వృత్తి వేయం చేకవచనాంతకము. శ. ర) 

విని 

ఇం, +౪ 

శెలికడలి. ద్వ వి. (తెలిశేకడలి) 'పౌలసంద్రమ, 

టపి తెలికడలిని సరువలికుడుపరిదొరపజస్ట్రపయి 

తెలిగొను. దే. అ. (క్రి. (తెలి+కొను) 

తెలిదమ్ము. 

శుక్రండు. (శ. ర 

తెలిగిబ్బ. వె. ని. (తెలిగిబ్బ.) శిన్రనివావాన మైన 

వృషభము, కకక =. తెలిగిబ్బ యనలం బరంగుచు 

నుండున్, శూలధరుం జెప్కవృషఖిము. . అం, 
భా ప్ప, క. 

(పృమాణము 

చేయించు. “క, మ్రుచ్చును బట్టినమా త్ర న,చెచ్చెర 

ద_డింవ కతనిచేం జలిగొని వాం డచ్చైన విడుపు 

నిక్క-పుః మన్నె నం దగినదండమును గొనవల 

యున్.” ఏిజా. పొ, కాం, గాం, వీజాం వ్యవ, 
gm + Cul 

కాం. ౧౧౦౪. 

తెలిడాలుమెకము. ద్వ. ఏ. (తెలి4 జాలు + మెకము 

సింపూముం “క. అమ్హేడచివర శెంకయు, నెమ 

డితో చెక్కి. కడలం నెమకుచు జెట్టుం, ద్రిమే 

"తెలిణాలుమెకం బిమ్మున నొకద్రూని క్రింద అ 

సినకడంకన్. i అచ్చం నుం. £0 

తెలికేజి. ద్వ. ఏ. (తెలి4తేజి) ఊవై చైైశ్రనము, 
“సీ ,, తెలిలేజిం చెమ్మన్నం గానక తిరుగు సాది)” 
దశా. ౨ అ. రగా, "ఇటే: తెలిచాబా. శశాం 

౨ ఈ ౨౦౪. 

చై. వి, (తెలి+కమి.) తెల్లదామర్క పుండ 

రీక్రము. ష్ ెలిదమ్లివిరియింటి తెలిగంటి కెంపుచా 
తెజసాంపు పవడంపుందీలెగుంపుో దశా, ౧, ఆ 

౧కే 

తెలిదమిక్లంటి. ద్వ. వి. (తెలిదమ్లి₹ కన్ను ఇ.) పుండరీ 

నిదుర Reo నులీరప, ui అచ్చ. అర ౧౧ x కాతుండు, విష్ణువుః శక్యో అని "తెలిదమ్తీకంటి మది 
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నంటి “పెనంగొనుకూరి, నాజినం, గనుంగొని, ,.”: తెలి మాంకు. ద్వ. వి. (తెలి+ మాకు.) కల్పవృక్షము. 
సలా, ౨, ఆ. ౮౦. “వీ రెజళంటివొరయింటి శః మాకు కె 

క a 
వెలిసీవి, వై. ఏ. (తెలి4దీవి) శ్వేకద్వీవము. “నీ, 3 

ణా. న. లీలా, ర ఆళి 

| 

కాన చం సవం ఛే జ నా పెం EN లా os a 

తెదిదివిపుడమిముద్దులనుమ్త నిజవలన్న మ నం దూకు ' కెవి నూరు = తెంమాంస సలా, ౧, ఆ కళ 
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నువర్శ ఘంటి యనంగ. య్ రా, య; వూ 3౧౯౬. చః 

చె | చిమ వె, ఎగ నం పాలి శో సువ షా చ ము, 

పీలా. ౧, ఈ ఈ చ కూ 

హొషివి a లి ఖ్ షివి ర, హిమ + ఆ ఆకే! ఖా "లెలిదివిదొర న సీ ) మవ తొరియంబను, అష శ్ (తె మన్ వకు - 

సనకాదులకు లనిచనప్తత 6 లి విదొరచెంగట Fe a 
ఖ్ గ క స్వార్ద మున తెలియు నచ. కెరియమబుజుచు 

మెలంగుమురిపె మెల్ల, చం. ర్క £9 న్స్ పె 0, , 

; తెలియంబను జం కిం 6త5వయ:బడు జా. హీ 
ఇటే: తెలిదీవిమన్నీండు. సాం. ని. చేవ రో | CEN re) 

09 వెలడించు, తెలియజేయు గప్ప కప చందు 
తెలిహ్ళుకు, వై* వి. ((తెలి+పక్కము.) శుక్ష, 

వవ్ము, (శర) 

కెలిపించే, దే. స క్రీ (తెంపు ధా. గ్రే 1. 
లేపు మేలుకొలుపు “ఉం కొందలపాటునక 

మనము గుందినం గంటికి నిద్ర రాక చ్రీనం ఉలి కించి 

యఫ్తు పయనంబయి వె త్యవిఘండు పోదు" 

నిర్వం క్కు అ, ౮౦9; గ ఎలీ[గించు, తెలియ 

బజచు. *వ,*,,అది కనకుమారులం బిలిచి తెలి 

పించిన వార లిట్టనిరి. , .”కళా. ళో, (= ౧౫౧; 

రె. వ్య_క్రముచేయు. “ద్వి. లీలమైం డాలిపించులే 
జవ్యనముల,నోలి వినోదించు చున్నయంగనలు” 

రంం "లౌ జడ రe. పు. అడం క0, 

తెలిప్రులుంగు. దష్టం వి. (తెలి+పులుయు) వాంస, 

“వీ. తొలకరిం గలుగువ్వలు నల్వజక్కు-లం తెలి 
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పులుడగులు. . .ఆన వాంనములెపీరు లలరు,.. 

వంక. తిర్భ. ౯౯. ఇట్టె: తెలిపుల్లు, తెలికెట్ట, 
సీలా. ౧) అ, ౬ అం, సం, తిర్య. ౧8. 

తెలిమల,. ద్య. వి. (తెలిశమల) శ్రైలాసము. “గీ, 
తెలిమల్ల యనంగ రజతాద్రి తేజరిల్డు” సాం- ని | సమిన్ని చాట్ల. గీ అనుచు మొగములు. బలిసి 
స్థా 1. 'చేవాములు పొంగి వలుమణును గొంగిలించుచు 

తెలిమిన్న. దై. వి. (తెలి +మిన్నఖ వజ్రము తెల్లని ...సా. 3, ఆ ౧౬5 భార. భీమ. ౧, ఈ 
66 చ్చే శమాగ ణి 9 వా రత్నము. చ అని జనసెక కల్పి)యసఖ్యాగ్స ౧౦౨; వికసించు. “గీ, వెరష్టతో డ వేకువ యను 

శీల్ కయిదండ బూని చక్క ని తెలిమిన్న మెట్టి 'వెజ్టాతూర్పు,చెక్కు.కెం పనుమందునం  దీక్చె 
39 కలం గట్టిన త్రో వ నేంద్ర మెక్కె_,. చంది. | నొక్కొ, తిమిరశాలావానిషమూర్చనము ననంగం 

అ ఆ, ఎగ్స్ i [((క. ర -దలినె ెత్తమ లావ్వులు దలకొనంగం వాడి 

తెలిమెకము. వై, వి, (తెలి+ మెకము నీంవాము. పూ ర్యా ఆ ౧౬౯) ౯. ,పకాళించు “క ఒక 

తెలిమొదవు ద్వ వి. (తెలిమొదవు) కామ కను తెలియదు రాక్తులునొకకను పోరింట 

తెలియఃబబుచు.” సాంబో. ౨, ఆ, ఈ, 

ఎరా నా అననా కా జంగా! 

తెలియు, చే, ఆ, క్రి" 1. ఎజుకవడు విదికమసం 

“వ, దేవకలకుం 'చెలియనట్టివి యాక్రనికిం 

ఉఇలియు ,. భారం ఉద్యో. ౨, అ. ౧౦౨. 
ఆము, ౫. అ. ౯౭; 2. విశదమప, లేటవడు, 

“కీ ఆభవ నీకంళమూలంబునందు: రిస్కీ కాన 

నయ్యెడు నిడి యేమి కవ్వు సెప్పు,” వార ౬ 

ఆగి డ్రై. ౮ ఈ ఇక; 8. మేల్ళూకు 
“గ్ల. .ఆజ్బునెలల కొకనాండు భోజనాటభులకుం 

ఉలియు,నాండు వీః డజయ్యుండు రిత్తవాండు 

-జెలుప్కుబలిమి: చెలియునాం జీకనిబలము దూలం 

భా, రా. యుద్ద. ౮౭౬, వరాహా. ౧౦, ఆ. ౬౦ 

"తెలివి కలిగియుండు. “సీ జేన నదీసూనుం డీ 
యసమునకు మూ జెలుయగపం గాన, ఆఅ. నకండు 

తెలిసియుండు శాతనిచెస వోకు. , భార. విరా. 

౫: ఆ. ౨౧౦; ర్. వ్రసన్నతనొందు. “వీ. ఆకాళ 
వాణి వాక్యంబుచే బ్రతికి ని శెదురునూచిలిమి 

నల న నన ననన న ననన 

'భేనుపు, (శ, రు చెలివినొందక యుండుక్, ఒకకన్ను పొగలు 
తెలిమోముపక్కి.. వై. వ. (తెలిశ'మోముశపక్కి) | కమ్మిన ది నెన్వతె. శివుని కెంద విచ్చించు 

గరుత్తంతుండు. సాం, ని చేవ. ౧౫, . | మదిన్, పార్వ, కు ఈ ౯౩ ల 'ేఆథొను, 
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స్వాస్థ్యము నొందు, “వ ,.,ఇ ట్లకండు మూర్చి' 

నిన మునిజనంబులును నంబయు నధికళోకనమా | 
కలక్యంబు నొంది హొహికారంబులు సనెలంగం;: గలలగియు6 దనయంతం డేలు గొరవ “మొవ్పన్.” 

బొడివి రంక. “ఉం. తెలిసి భార్వవురడు దృఢరీవ్ర భార. శాం. 3, ఆ. కిర్కకు. సంర్కా ఆ ౧౫౭; 

నారాచ పం్పక్తి గురిసి,. భార. ఉద్యో. ఈ, అ... 8. అంగీకారము సీ, సాధుచర్శికృయు శాంతయు 
ఏ3, ఏ3. భార. ఆది, ౭, ఆ ౨౨౭; 9.) మైనయిగ్రాంధారి మును నే; గాఢవినయ, మార 

నమస్క్రంచు. కవ ..కృతకొచమందలిపాప మాతెలి విట్టు గోరుచున్నారము,..” భార, 
పాూరువకుం శాలియుట "శ్వేకగిరియందలి సింవాలోచ | ఆశ. ౧, అ. ౯౬, నం. భార ఆశ్ర, ౧౧, 

నునకు చెళ్నాల, . *పృబంధ. ౮౮౦. స ౫; ర. నున్నందనము, “సీ, తేట నున్నన 

తెలియేజు ద్వ. వి. (తెలిశనజు) ఆకాశగంగ! నున్న తెలివి నునుపు గీ, నిద్ద మన స్నిగత 
“క్క, తెలిమే ఆన్కవిశువాం కన సౌరనంగ, | కనంగు...” సాం. ని. స్థః ౬0; 9, సన్న'త, 

అం. భా వ్ర, ౫ ళీ వీవు పీరలం చేర్చుట. చెజీయ కాజాసిద్ధ 
తెలిరా. ద్వ విం (తెలి+-రాయి చంద్ర్త,కాంతము. మెవ్వారి 'జలి వొందం జేయ చేర్తు.ిభార, హొద్యో, 

3, ఆ. ౨౬౩; 10. సంతోవము. “వ,.సకల “వ... తెలిరాకట్టునెలవులం బవ్వళించి యున్న 

నాయికాౌసనసాయరకు లా శభ “పారి చి ఆ, గిం, భూతంబులమనంబులు "చెలీపిం బొంది wai 39 కాళ్సీ, 

ళ్ ఆ. ౧౦, వసు, ళు ఆ ౧౦౯౬ 11. జూగక్ర్త, “తెలివి. చే. వి (తెలియు. థా. క. లిళివు. త. 

తెలియు) 1. జ్ఞానము; వివేకము. “ోచ...దీని “పీ తెలివిమైం దనకన్నుం చెజచి దృష్టింపండు 
శీల యధీకం బగు నెవ్వగ నింక నొవ్వని, తెలివి వామాశీరుచులు తీ వృంబు అనుచు దళా. i, 

అ. ర౯. విణ. 1. స్పష్టము, “గీ, తెలివియె మనంబునం జొనుపు ధీరక సారత గూర్చు, 
59 

'చేర్చునన్. భార దో. wr) ఆ, ౨౧వ. మాతు నూగారుదీ_ప్రియొక్కొాో కవల, ళీ, ఆ, 

౧౦౯, దశా, వ. లుం ౧౦౪. VR దీప్పిమంతము, 

“క కల దది యూరక కానణగు నలవియె శ్రుతి 

నస ర శదం గ 
వాక్యనమిరెయ bee, సీగల్ స [న్ శాంతిమంకము. *'స్పీ, తెలివివెన్నెల వెండి తీధోలు 

నిగిడించు చదలు కమ్మచ్చు 'బెజ్జము లనంగ,” 
మున ెలివొందినం గాక యెట్టిధీమంతునకున్.” 

పార 9, ఆ ఐ=, 

భార ఆను. స అ ౧౬౩; 2 గృవాణశి కి, 

శెలివిక శె. చే. నిణ, ( తెలివిశక త్త) వివేకవతి, ప్రాజ్ఞీ, 
“చద కనుగోవ 'లెస్సం గాం చెలిని గల్లినవారికిం గాక 

గు డికికొ, గనంబడు నెటు వెన్పె లలు గాయల 
ఆడ కా a “క్స్  కలివికతె యనంగం జేరుం బాణి.” ఆం, క y= 

క్ట ద్వి ౧౦౭, 
నంకొకరూపు భాస్క_రా.ిభాశ. రణ లె, వికా 
సము, “క. పురవారుం డనుముతిసేయంగ, శరము 

శరాసనము దివ్యసరనిన యిడి యన్న రుండు సను స్ట ss is స్ట స వ 
"దంచి యాశంకరుముఖకమలంబు తెలివి గాంచి వ క. ప్రాష్టాండుం ల్ గ్ల స్త ల్ు 
ముదమనన్.” భార. డో. అ ఆ 32౫. క వెలయుచుండు నభిస్టైండు ,.. ఆం. భా, తృ. కె, 

కాంతి; ,వకాశము. “కే, ఇనుండు తనదీ క్తి తన తెలివిగొను. దే. ఆ, శ్రీః (తెలివి₹ కాను, మూర్భా 

చేశ నిచ్చిపోయి మజవ శేతెంచి నిజరుచి| దోలను౦డి లేజుకొను “క, అటువలె నృవ నిట 
మగణుడం గొౌనినంచెలిబివెడి తెల్లనయి రనుపలుకు లాతండు వటుకరనివవాంబుం జెంది బాధవడం గా, 

జగతి నిలుపుగతి డీపకళికలు వెలరువాజే.” కు.| చటనమున హేల యనియొదు కుటిలాలక వచ్చిం 
నం రా ఆ ౧౯౬ యం 15 ఈ ౭0౧; 5.| చెలివిగొనం జేయుటకున్” వాంస ౧, ఆ. ౭5, 

(మూర్భాదులనుండి శేజుట్కస్ల ఖతి “సీ చలం | తెలివిడి చే. వి. (తెలియు, థా 1. క్టైనమి = కన్ 

గినపెద్దమడువు విశు, తెలివి బొరయు ఇెట్టు 
తా నధ్గీకుండ ట్లగలము లఅయినదురికంబులః 

మాటు మూర్తిలీ పలుమాజు చెలి వొంది కనకళ 

క్రాదులకగులు మిగిలి.” కపిక్ల, ని ఈ ౧౧౧. 

తెలివి యనంగ చులక యనం చలివిడి యనం 

బరగు జ్ఞానంబు. . ఆం. ఖా మః ౧౦౨; 2 

కాళ. 5, అ, 69; 6 నిర్గ లక్ష్యము. “క కలం| . తెలియంజేయుట; లి. దృష్టాంతము. (శ ర్న 
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శెలివివడు. ద్వ. అ. క్రి. (తెలివి+ వడు) 1, తెలియు, ' 

స్పన్రమగు. “వ... ఎజణుంగవలయు నట్టివి యే, 

కారంబులుకు చెలీవివడు విను మని నువు సాద, 

భితుండై.”” భార శాం. ౬, అ, ౨, వాసీష్టు. 

క) అ. ౬ం; 2. తోంచు, స్ఫురించు. “గీ మించి' 
భూనుండలంబు నికి ౦చువేళం, బెలివివడ 

వడియచ్చు జచ్చూకొన్న, ద్వీవ మనం జెట్టు! 

బవారత్న డీష్య మాక గోకురంబుల నుజ్జయిసీ 

పురంబు.” దాష. ౧, ఆ. ౬౭. విప్ప. ౫% ఆ. రా. 

3. ప్రసన్నమగు. “రగడ పొలిచె మధులక్షీ 
సురపొన్నలను బెన్నలకు జాలివివడి పుష్పాడుల 

తిన్నెలను.' రాఘవ. ద ఆఅ. ౬ 

తెలివిపలుచే. ద్వ. స. క్రి, (తెలివివడు ధా. చే 
బోధించు. “వ,..అం లేవానులకు6 

బన్, 4౪” ఆము. ౬ ఆ, ౬౯, a 

తెలివు. చే, వి. (తెలియ. ధా, ఈ తెలివు) కాంతి, 
“సీ పలుక లముద్దును గలికెశ్రాబ్లన్నుల తెలివును | 
వలు[దచన్ను లజెడంగు.” భార. అది. ఏ, అ ౭౭. | 

i తెలుంగు. వై. వి. (సం. త్రిలింగః ఈ తెలి) 3. 
ఆంధభామ,. “కం “తెలుంగు కవిత్వముం చెప్పం, | 
దలంచినకవి..” నిర్వ ౧, ఆ. ౬; 2 అంధ) దేశము. | 

“ఆ "తెలు: గ చేల యన్న డేంశబు తెలు చేను 

చెలుంగువల్లభుండం డాలు గొకండ్క యెల్లనృప్తలు | 

గొలువ నెజులవే బాసాడి, చేశభామలందుం, 
జెలుయగు లెస్స.” ఆము ౧% ఈ ౧౫ (వెశెండ, 

ర ములకు నిది యుచావారణము రె బం ఆంధ్యూులు. 

“కీ ఆశలు కన్న డీ లఅవలుం  ఇలులసలు దన; 

బీరు దందియం దగిలి కొలువ,” ద్వా. ౧; ఆ, ర. | 

తెలం డ్య, వి. (Freres) ఆం శీ ba 

ము, "తెలుయసేం. “క. అలవడ సంస్కృత, 

శబ్దము, తెలుగుబడి క కేవషణంబు కేటపడుాం | 

బలుకు నెడ లింవ చనం, బులు భేదింపమికి మెచ్చు 

బుథజనము కృళిన్ లే నిర్వ ౧, ఈ. ౮. 

"తెలంంగుభూ"మి. మి. వి. (తెలం+భూమిం ఆంధ) 
'బేశము, “నీ బలిమి వాటించి రోలింఇం చెలుంగు 

భూమి.” భీమ ౧, ఆ ౬౨. 

బహూ, 
ఆబ 

"జెలివివలయి | 

తెలు 

లొ న క్ర," 1. చౌాగను, = అతడు పుణ్య 

లోకనతీయుకు మానపుకంబు  ఘూోగనరకవాన 

మును విధించి పుచ్చువా!: చెలిచి మన్నించి 

భర్టించి వకునతోడః అిగురుంచోండి” ధార, ఆశు. 
గ ఆ. ౧౬౭; 2, ప్రార్థించు. “క్క కోకిలముల? 

బలు గాపలపొెప: బొదలునట్రికష్టపు 

బులుంగుల్ , నాకు నసవ్యాము అని యాావో 

నూంతలు మానలలవె యవి -పొకనలన్.”” కళా. 

౬, ఆ. ౨౭౦; 3. భజించుోక చేవాను నకేవు 

నాల్క దేహినముకొ నిన్ను థ్రీ: ఇలుతురు దురిక్క 

న్ర్యూవాము పుణ్యచయమున, మోవాక నికనించు 
యోగిముఖ్యులు కృష్ణాం ఛొారు శాం. ర ఆ, 

౨౩ ౭; ఢీ, (జలాదులు రేర్చు. “సీ. రాగ హీనత 
మనోగ ధ్ తెంప నిళకలంక నించుపు రాచి 

Gy య 

తెలుచుభంగి, విజ్ఞానవశమున వెలయ స్వథావంబు 
జో : టం fn 

నిక్యప్ప న్నమె ఇనగదుచండు. లా సిస్థం వె ఆ, 

లా 

క 

ఖే 
శజలిచినః 

కిం; క్ పృసన్న త నొంపంచు కాంతెపజు చు. 

క -. ప్రోణులచి;క్తము శాంతివొందం జేయుట, 

మము: బెలుచుట. . భార. విరా. ర, ఆ, ౨౨౪. 

6. సంకసిందంజేయు. “చ. ఆభిముఖత_క్ట శాలి 
సుకృతాఢ్య్యుండు నొచతురాస్థమానస, పభ 

పుండు. ..భర్శజాం గానం బోవ భూ,విళుం డక 

డాళనీం జాలిణౌ వేయివిధంబుల సాధోపూజలన్.” 

పాండు, ౫ ఆ, 2౫%; 7. డేలుచ్చుశీలలాడించు. 

“చ,..,గముల్ గములై చనుజుంచి నెత్తుటం, 

జలిచిరి తీ వృసాయకవాతిక్ రథచాజిభటర్విపంబు 

లన్.” వరాహ. ఏ, ఆ ఈలా; ర. విజంగ 

(స్వార్థమున 'చు” వర్ణము “రగడ. ఇప్పటిప్పటి 
కింపు నింపడు నిందు నిందునిభాస్య న్నిల్లమెయప్ప 

యప్పరువంపు "మొస్టలయాస యాసతి పల్లం 

చెల్లమె.” వాలీ కీ. ఏ, ఆ ౧౧, కుక. ఆ, ఆ 

౨9. 

-తెలుపారు. ద్వ. అ. కి. (తెలుపు? అరు తెల్లనగు 
“కీ దిక్కులన్నింటను జెలుపారుపూ6ంత గాపించె 

జ ౫3 భి నుజ్జ్వలయశోవిభృమంబు” భార. విరా. ౫. ఆ. 
3.౨౦ 

కెలుచే. చే, అ క్ర. కనయిడు. (చూ. తెల్చు)| తెలుపు. యా. దే సం (క్రి (కెలియథా. ప్రేం 1. 
అ. క్రి స క్రి. నమస్కరించేఎోసీ,.. వసువులం 
కెక్కు.విసంబుల6 బ్రియము పుట్టంబెలిచి ప్రాక్రిం 

చిన నలుకవో విడిచి...” భారం ఆశ్య. ౪, ఆ 

II—24 | 

ఎణింగించు, బెప్పూ, “క. ఈనారీకళ్నము ములో 
ఛెవ్వరి కర్ణ్మమగు 'జలంపవే కరుణన్.” భో. ౭, 

ఆ ౮౧౫ పారి ౨ ఈ క; డ్డి వివరించు 



కెలు 

స్పవ్షముచేయు, కకక ఆరాజనుతులవిచ్యా, 'పొరగ తెలుపుదుచేయు. దే. స. 

పటుచేష్టీతముల బరువడి నగ్గాం,ధారీధృకరా ష్ట ద్ 

కత్స్కిధీరు సనం విదురుండు సెస్పి -తెలుపుచుళుండెన్. న్్ 

భార ఆది, జ్ఞా ఆ ౧కి, భార, శాం, ౧, ఆ, 

1428 తెల్పు 

(కి (తెలుపుడుషావేయు) 
ఎణీ:గించు. “క, a క “లన్మాశెలియా 

మనోవ్యశ శుభస్యశీళ మృనునృవ్చలుం కాదరించం 
గావలె...” కవిజ ౨, అం ౬౭. 

3౯ తి. బోధించునేర్పు. “క మణి యొజిం| తెలుపుడునేయు = తెలుపుడుచేయం. రుక్షి, ౧, ఆ, 
మయొజుంలగ నొల్లని, కజటిం జెలువంగం గమలనర్భుని 

పశమే” భార, ఆపి, ర్య ఆ. 8౧; 4 మేలు కె 

కొలుపు, సద, నుండి లేపు. 

మడిసీర, కల్గియు 'లేండయ్యిం గుంభకర్దుండు 

పీనిం,చెలంపుదునొ మీను. నొడుకుంజల మెడవక 

రిపులతోడ సర బెనంగుదునో”” భార ఆర, ౭, 

అ, ౯౩, నా, వంచ. 95, ఆ, ౧౮౬ ర్. పీదారు. 

“కాండొకవగపున శేనియు, నొండొరువులం 
'జల్ప్చునట్టియువిదలు చి త్తంబొండొ ౦డ వనట 

ముశుంగలోనొం ఈ "జలువ "లేక యుండి 

రవశలై ఎ భెరం శ్రీ" ౧ ఆ. ౧౦౦. ద్వి, వారిళ్ళ 

ఫూ, రార జ వి 1. ఊజట. (శ. రు); 2. 

మేవారోగది శేషము. (శ. రు); 9. నమస్కా-రము, 
“గీ వారి యొకండ జగత్క_ర్హ యఖిలథ ర్త, విశ్వ 

సంవార్త భోక్త వివేకయో,క్ష్రృతలంపు బలుపుళు 

గోలుపునుు చెలుపు ననన్తిచెనన శాొవింప నగు 

నొందుదికు.. వోకే నృసిం. ర, ఆ ౧౦౩. 

చే* (నం భవళేక 1. ధావళ్యము, తెల్లందనము. 

“పీ తెలుపును గచ్వును వెలయంగ మెయక్కు. 

'తారకంబులం గల్కితనము దొడర * భార వీరా, 

౧౩ అ. ౨౪౫ అం. భా. ఛు ౧౦౮; 2. శ్వేతవ 

సనము. “ఊ. ఇందునిభాస్య మెతొడవు కేల 

ధరింవవు నున్న6గావు ల్వీవెందును మాన'లేవు తెలు 
పీటికిం గట్జిరి. =” పారి. ౧, అ, ౧౧౫; 8. 

వర్మ ల్యము. “ద్వి. మలుపు లీకన్ను ల తెలుపు 

లనంగ.” వండితా. మహిమ. ౨౭౦. విణ, తెల 

నిది, “క. తెలుపు లగుచీరలను బూం తలం బువ్వుల 

నొప్పి రాజశనయానుగుణో, జ్ఞ్వలమాననీయ 
"వేవములలవడం గూడుకొని నగరి కరిగిరి క్రీ ప్రీలీన్.” 
భార. విరా, ఏ ఆ 3౧౫, స్వా. 3, వ ఎలి, 

"కెలుపుడు, బే. వి. (తెలుపుథా) ఎజుక. “చ. ళిల 

లను గుష్పుచప్పుడును 'కేతులెహేతులు శ్రివ్వ 
చపస్వుడుక్ , చెలుపుడు “దాల్నుచపుడును. ,. 
రాసూ, yd ఈ ౧౮౯౭. 

“క్క కలవా శెలవు | 
య 

తెల్పారు = తెలుపారు. (తెల్లనగు) “ 

౧౦౨౩౨. 

తెలుప వా౭లు. ద్వ అ, క” (కెలుపు+ పాటు) తెల్ల 

నగు. “పీ కడుపులో నొ ప్పారుకొడుకు సిరల 
బుద్ది తెలుపు నాం గనుయగవ తెలుపువాజె. న్్ 

నృసిం. 32, ఆ. ౧౩౧. 

తెలుపెక్కు_: ద్వ. ఆ డీ (తెలుపు+ఎక్కు.ల “తెల్లం 

బడు, 1 “సీ లాల కమ్మలు దాయం 

'చెలుపెక్కె. జిక్కి. లేమని యోరు చెలియ 
నడీగ్గ.”” ఉం రో ౧) ఆ. ౧౭౪. 

తెలె= తెలియ. (భోజనపాక్రము; కంచము “క, 

ఇమువతెలెక వుంటితెలెకా, బెనుచేతుల నాక 

వెణయం బీంటవయికొ భోజన మొనరించుట తగ 

దన్కిమును చెక్చిరి జనుల కాదిమునివరు లెల్లన్,” స 

విజ్ఞాం ఆచార. ౭౨, ఉం వారిళ్చ, ళీ, అ, ౧9; 

అం. భె, ద్వి, ౨౪౪. 

'తెల్టువాండు = తెరుగువాండు. “పీ, ఆంధు) డొ 

దెనుగువాః డనం బెల్లువాం డన న్ 

ద్వి, ౧౦౩౨. 

ఆం. భె, 

'తెల్చు ఇ తెలుమే. (కనబడు) “వ. సురస్కృత 

తిరస్కరి ణీవరిసరంబుల భాసిల్లులాన్యకీజనంబుల 

సందుల నందంద తెల్పుచుం జెలికత్తియలం 

బిల్చుచు.. వి ళు a ఒకి ఆ జర. 

నో 
స్కి దుగార్ల 

షా 
వంబునందు విశాలరమణీయ మగునొక్క_దీవి 
“తెల్పారియుండు. భార శాం, ఇ ఆ. 3౬౫% 

తు నం. 3, ఆం అరం 

౧, తెల్పు = తెలంచు, ఓ (బోధించు) “చ కరుణ 

జనించి శ్యాతృవుల గాండివి సంవయ న్ల్లండయ్యె 

చేంబరువడిం చెల్పి యైక్యపరి భావనిరూఢము 

గాలం జేసీనన్ భార. శల్యం తు ఆ. ఏర 

2. (మేలుకొలుపు) “చ,.. చవ్పరమునం జాల 
వాద్య మగుపాన్పున నూజడి న్మిదృ వోవునుస్టురు 

వధ కారిం గాంచి కడుం గ్యోథము మోదము నంద 

డింవ సు,స్లిరకం బద ప్ర పోరమునం జెల్పెం దృణీకర 

జఇాఫిరాముండైల భార సౌ, ౧, ఆ ౧౪౪౭. వి, 



é తేల క్షే 
cn 

(తెల్హ్లంనముం “చ ఇనుం డొడంహాడ్,, తను, 
_— మానె 3 fa శాల్పజణం +జీకటి hae 

సం రా ఆం ణా; ల (ఉడఊజటం (దె పొల 

యలుక లనమె౭ెల్పులు నటించుచు: గా లువిటకుల , 

టా బు, మార్క. ఆ ౧96. 
వలం (తెల్లనిది. ఓర్ wen చనా డమిప 

నా నుభయభథార్స, లుడువతికి నందు నొకతె = 
a, 33 

లో రు నలుపు వ రా ఆ ౧౮౦౪. 

(౮ క్స్ ధావళ్యము. 3 కర్లీ 4 . తెరి 

చెలీ నాయ వెలయును. 

ళకులవిలనవనం ౧ 

క్ || ౮ Gg తలుపు 
సో, 

ax ba 

"అం, ag యః ౧౦౮ విణ, (కర్మ 

మస సాగగముము బవాుుళము.) 1. శె 

“ప్రీ ఉల్ల తెల్లనితురగో _త్తృమువాల: బు 

భార ఆది ౨, ఆ. ఏ6. ఆమ్ము 
టొ, ౧ 2, భా, ర్క ణాలు, ఏ ౪ోరా? 2 wea స్పష్టము, | 

కడ విష్ణుః మూలతత్త్వమును చేమణు నయ్యయి 

జన కర వ వ, రీమత లాచరించుటలం డేవకికికొ వను! 
అశ క ల fa 

జేవ నూను. డై, కృష్ణం డనంగం బుట్టి శిశుఇఖేలన | 

"వెల 
యం 

a 

ఖత... 
gé 

న్ 

al 

(a ల 

tp నబ 

య pth లకి 

eu (య ర్ల 

od 

yg తెల్ల 

అబా 
య 

Te క్కైర) బలాకం 
గ్ 

తంగ 
య 

డై 

( తెల్లగానైరం ) ఆర్షకముకో, శో ర ) 

రి వ్రాగడ్డం) ్గ్ వష వెల్లుల్లి శ్లో. డ్డ 

గలది-హంస. “ఊఉ, ae మ. 

దరి వచ్చనిమేనుకమ్మిపూ, పీించపులయిట 

చిన్నివకటాణి కజడానివన్నెముం, నొంగులకండడి, 

పాటకు పొలుకానుపు చాలు మోము 

'టెక్కుం గలవేల్పు దనకుం గలమేం జ్రొదవించు. 

గావ్రకన్. ఏ సాంచాలీ. ౧, ఆ, 3. 

తెల్లగణిక. ద్వ. వి (కెల్లషేగటీక్స శతవీర్యళి 
(శ. రు 

తెల్లగ లి జేరు. ద్వ, వి, ( (తెల్లశగరి జేరు) దీర్ణవక్ర వక్టమ్ము 
శ్వేకపునర్న వళ. (శ. ర 

మాదిగ గల్లుభావ ముల్, ధృష్ణుత నిర్వహించుటలు తెల్లగినియ ద్వ, వి. ( తెల్లపాగినియఎ). నునాభముజీ. 
'జెల్లగ వింటే ననేషద్రపుంగ వా,” ఊడ, హరి, డాం 

ర్కా ఆ. 3 ౦5. 

తెల్లంటి, జే. ఏ. (క. తెల్లంట్కి తెల్లంటు) బహు 

మానము. “గీ, నీర ముంచిన సొరకాయ నెగసి 
నట్టు పేరుకొని వైచుతెల్లంటి చరవోలె” ఉఊ. 
జారి, జ అ. కరా 

తెల్ల౧చాయి. ద్వ, ఆ. కి" (కెల్లక్ స పాజ్కు తెల్ల 

స; న. వివర్ణకనొందు, “గీ, శ 
బాజెశు నదె చూడు క విధుండు.” చైవ. 
ర్కా ఆ. ౧౬౪. అం. భౌ. కృ. ౧౦.౨. 

'తెల్లకలినొట్టు, దష్ట. వి. ( తెల్ట్యూక లిగొట్టు) కాష్ట్థ 

పాటలిజో (శ, ర 

'తెల్లకల్వ. వై. వి. ( తెల్లశాకల్వ-) వైరవము, తెల్లని 

కలువ, “గీ. శ్రైరవాభిధ గార చెల్లకల్య యనలు 

వెలయు, *,*””ఆ౦. ళా, షః ౧౬6. 

"తెల్లకాంచనము. వై. వి, (తెల్హ4+కాంచేనము) ఒక 

న ర) 

తెల్లగిలు. చే. అ. క” కాజు. “ద్వి. బిసవుచళ్నుల 

ఆనిబిగి కారిం జూచి తోడి పయ్యెద లింత తెల్ల 

నిలంగం బదపడి "చాచిన చబాహుమాలముల, 

నుదిరిబంగరుపొడి యుదిరి మె రాల” ఆ. మః క, 

౨౭ పు, ౧౩, సం 

తెల్లగిసె, 'వై. వి. (తెల్పశాఅగిన్రె ముకంగిలి, (శ. ర 

'తెల్లగురిగింజే. ద్వ వి. (తెల్లశాగురిగింజే.) క్వేతపాకిళీ. 
(శ. ర ((శ. ర) 

'తెల్లగురిజే. వై. వి. (కతెల్లశనరిజే) మధ్యుశ్రో వళ, 
"తెల్ల గెంటెన. ద్వ వి. ( తెల్ల గెంటెన్సు అశ్వఖురు 

ఓీమథీవిశేషముళీ. “గీ. నల్దగెంటెన వూరి తెల్ల 
-గంటెన యుషత్తనేణం గబ్బిరి సంబరేణం,..” 

వాంస ర, ఈ ౧౦. ('తెల్లదింటెన”) అని (శరు 
తెల్లగోరంట. వై. వి. (తెల్ల+గోరంట్సు నై శేయ 

కముశో- (శ. ర) 

“డాలికోవిదారము₹. “క్రీ "తెల్ల కాంచేనము has "తెల్లచెన్నంగులు ద్వ. వి. బ. (తెల్ల శ₹శతెన్న యలు ఒక 

మెజ్జికాందే ముస్పీ తెల్లని సీర్రుప్పి యిప్పళి 

వాంసన, ర ఆ, TID 

"తెల్లకాకి. చై. వి. (తెల్లశేకాకి) శ్వేకనాయసము, 

భూంజ్లము, (శ, ర) wm ౪ 

3 

రకపుచెన్న గిభాన్యము. “గీ. “తెల్లనల్లశున్నంగులం 
దీవసరులు నాదియనెపీద్ద గలంగువ డ్హతనియింట, 

నుంచు శతకోటిబారువు లాక్యదినును హంస 
ఇ ఆ ౧౫౮ 



తెంచెజకు. దం ని, (లె 
య రా 

(శ ర 
తెల్ల జేక్కి-. ద్వ వె, 

వము, “గీ . + తెల్ల చేక్కినిక్కూనీనుల మాపుచడలు ! తెల్లవగిర, వ్వ వి. (త్కెశననర్భ). వృషవిశేషము. 

కేజి యనల.. నుక్న్చైశ్ళ్శవముపేరు మరు 
సాంబ.” సాం, ని. చేవ. ౧౭. 

"తెల్లజేనము. వె. వి 

(శం ర) 
తెలతలకణబ, వె,వి 

య టి జ 
వి, తెల +లిలక అ," ఆజాజిశి.(శ.ర ) 

రి టిం x 

తె్లెజిల్లెను. ద్వ. వి. (తెల్చశేజిల్లెడు ) ఆలర్కముళ్, 
oo 

(శ. ర 

తెలటి. జే. ఏ. (క. తెఫటి, తెళటు) బహుమానము 
ఛం 00 చం 

(తెల్లపజేక్కి ఎ. ఉవ్వ్పైళ్ళు! 

"ఆల గా 

తెల్లనిది. [.. దౌహృద్భశీ నిల్చు భవళాం మజము 
Er, = కళగం = బేల జెలిగంటి చెష్లైము తెల్లనయ్యెపో ద్, 

రా. ౨, ఊ ౫౨౭8. దశా, ౧ అ. ౨౬. 

“వేయ “పీ జీవదా రుసిరికె తిలకము తెల్లనగిర 
వ్ క్రి 

కరి వేయ రురకవేంచ”* హూంన. ర, ఈ ౧౧. 

(తెల్ల? జనము వృత్తపర్డి సో 'తెనాకు. ద్వ వి, ( తెల్లనచా అకు.) "లేంశతముల పాకు, 
“కీ ఫారుగారిసంకకుం బోవ్రచారలచేకం దప్పీం 
చుం బోశలు తెల్లనాకులు...శుక. 1, ఈ 

52 రో, 

'తెల్లనార. ద్వ, ఏ, (తెళ్ల + నార మళ్ళ న్టీవిశేవము, 

(శ. ర 

“క, ఇటమోం "చెవ్వరికిం చె.ల్లటి గా ని బిట్టు లునికీ తెల్తనిగోట్టు. వై. వి. (తెల్ల ని+గట్లు) శై.లాసపర్య 

లలనా నన్నేలుట మూండుజగంబుల నెక్కటీ 

రేలుఓ, గాజ రాముకథ మటు నింకన్” భా, 

రా. యు. 3౮6౪. పండితా, పర్వ. క ౫౮, కం 

“తెల జాలు మెకము. ద్పం వి, (తెల్లగా డాలు+ మెకము. 
(37) oo 

తము, “క, అల్లదె కంటే పొనపొన్క, తెల్లనిగట్ట 
బున మళబ్చుబే జెకుపొలమం, "చెల్రిడం జాచిన 

ధరణ్సీ వల్లభ రీరాముజేన పాలు మెకంబులళ్ ౨” స్వాం 

౮, ఆ. ౧౬. 

విందాము. “కం పీలిమెయి. డెల్ల డాలుమె,కా 'తెల్లనికల్లి. ద్వ. వి. ( తెల్పనిషాకల్లి * సరస్వతీ చేవిశచ , .. 

లిజ్జులమోంద నడరుకై వడి, , . "అచ్చ. యు 

ఎరా. అం, సం. లిర్య. గి 

తెల్లతుమ. ద్వ. వి. (కతెల్లగోతుమ్త విట్టదిరము. 

“నీ, 'తెల్లతువు యనంగ, విట్టదిరాఖ్యయై వెల | తెల్లనిదొర. హా భు లి 
యును, ల “ఆం. OR డి లోలా స్త కమలబాంధ 

వునితోం గదురుమెర్వుడుపుర్యు బేవతాకుజ 

ముతోం చల్లతుము.” చెన్న, ౫ ఆ ౭౧. 
య ర 

"కెల్ల కేజి, ద్వ. వి. (తెల్సా లేజ్ర). ఉమైెశ్ళ)వము. 
“గీ, 'జేవళాళర్దంబు 'చెలయును చెల్ల తేజి, నిక్కు 
వీనులజేక్కి. నా నీలకంఠ” అం, భా. (పృ. ౫౬. 

"కెల్లదమ్మి. ద్వ. వి. (తెల్ల +శమ్మి) పుండరీకము, తెల్లని 
కమి. “గీ *. తెలిదమి చెలిదమి 'వెలదమి, తెల్ల 
oa జలే 3 mM య 

దమ్లి యనంగను చేజరిల్లుం బుండరీకంబు . , *” 

అం. భాం చః ౧౬x. [(శఈ ర్ఫ 

"తెల్టదామర, 'దై. వి, (తెల్లశ తామర పుండరీకము. 
'తెల్లదీవి, వై. వి. (తెల్ల4దీవి) శ్వేకద్నీవము. “అ, 

దీవులెల్లం ఇర్లదీవులై రహీం గాంచె... రా. 

స్కీ అ ౧౦౫%. 

"ెేల్లనః చె, వీ, (నరం ధపళః 'తెలుపుుథావళ్యము- 

ఇ “స్వే, 'కెలిెల్ల "తెల్లన తెలుపు వెల్ల 'వెళ్లన వెలి 
శారు వలయును శుక్షంబు, ,.”అం. ఫె ప్ర, 
౧౦౮. విణ, [ 

వ్రేల్పులు బలంబంటు లాకమలపొల్తుక తెల్లనితల్లి 

పెద్దఊోడ లశుచు చెల్ల వారు బౌగడం దగునల్లని 

వేల్చుం గొల్చ్నెదన్ ” ద్వా, ౧, ఆ. ౨ 

క్త ద్వ. వి. ( తెల్లవిశవొరు 1 శివ్రండు. “క, 
'పెల్లునెకం 'జల్జువిన మా, తెల్లనివొర కుతుక మోవ( 

దిని (బ్రతుకుట స్కీచల్ల వదనంబునం గాదే కల్లోలవ 

తీమశల్లి గంగారల్తీ” విజ ౧, ఆ. ౦; 9. బల 

రాముడు. 

తెల్లని మైదంట, ద్వ వి. బలరాముఃడు, ఆం, సం, దేవ, 

డొ 

తెల్ల నేలగుమ్ముడు. ద్వ. వి ( తెల్లగా చేలగుమ్వడు) 

విచారి శో. (శ ర 

తెల్చపులునడు. ద్య. వి, (తెల్ల ₹పులుగుడ్చు శ్వేకవా 

తంగిని శో, (శ. ర 

'తెల్లమానికము. వై. వి. (తెల్ల + మానికము) వృజ్ఞముః 
“ద కనందగుం. చెల్లమానికపులోవ్వుల నొప్పెడు 

చప్పఠాలళోలి యగు ఊ ౫ 

తెల్లమి. దే, విణ, స్పష్టము. “క. ముసలి శపియించె 

నపు డృయ్యసి కా బేతణల రాజయ తృతోభం, 

చేనల నళలియించ నగు న్కభ్ధనం చాజుండు నుగుడి 

గామి తెల్లమియె కదా.” స్వా, ర, ఈ ౯ 

పీలా ౧, ఈ ౫౦, 
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'తెల్లము. చే విణ, “క.ఇది మేమి తెజ:ంనస వికి, తె బ్హానలు, వ్వ వి, ఐ. (తెల్ల + కవల పిన్థార్భముకో 

మొద 'లెయ్యది నాకుం చెసము: జెప్రుడు...” (శక 
భారం ఆపి, క్కు అం ఛౌర డవ్నో. ౧ అ, తెస్లుప్పి, ద్వవి, _ త్య్యెశడుప్పుం మాక ఫల జి 

వాక 
౧౬౫. కి, విణ, స్పవ్వముూగా. “క, వ్ర శేళ తెంకాదవము తుందిల మెజకాాచన నుప్పీ 

పీ లు ae) డా 
రా ౬ సం లస 

మానవుడి యిట కేబేశమువనకు నదిగా కిచ్చ, తెల్టుస్సి సీకుప్పి యున్న వాన ర్క ఆ, ౧౧. 
జా అజ, 39 సవడో 

భా జ్ లా అహి ఖల్ ఇ జాా తెబ్బము చెప్తుమాం దక, ౧౧౫౩ ఈ ౨౮ ఏ. పు. కరతి? షే. (వివేకముంచంవచెలంవము నై 
= చా ఇతి 
| స! తో ag) me జీరా ౨ అ. ౨౨౯. సశ, రవ; నము: శోకము బోడకవంబుం డెలి నయగ. 

తెల్లములక, ద్వ, వి. (తెల్ల +శములక) శ్వీకబ్బకాతి శా... నీలా ౧౯౫2, (వికాసము “ద, నువ 

'తెల్లమొవవు, ద్వ. వి. (తెల్ల + మొవవ్రు! కావాజేఏవు.; మృదువౌవవిశేషము లొప్పుజెల్వులుక్కొనె యగు 
పీ అడిగిన నొసంగాడి యావ = చడలు|  రక్నహ్మర్టికయు  సక్కవికావ్యము నొక్క 
తొడుకు తెబ్లమొద వనంగ్క, సురగవి "పేళ్డ గు గుం | కావి" క, నం ౧, ఆఅ 92; ౨. (క) 

సాం ని చేవ. ౧౯. “మ కుముదంబుల్ పికసీంపం గోకములం సంకోే 

"తెల్ల మ్రాను. ద వి. ( తెల్లన రాను) కల్పవృతుము. | చిం గామి ప్రజా,శీమకంబుళ్ దిలకింవ నష్ట 3లు6 

ck ఈ ఫు a "తు నూ నన జేలంగును | కల్ళిం జెంది రాణి.వ ల బిల్లు. ౨. ఆ ౨% 

గల్పకనమాఖ్య చెవ్ష్టం ద్రీళా,” a భాం వృ. ౫౯. తెల్వివడుజ తెనివివడు. (స్పవ్టమసు. “క, ,అళికు 

శతెల్లయిరునుడు. ద్వ. షి, (తెల్ల+ఇరుగడు.) శ్వేత! వాక్య నెజణుంగనియడి లేష్కీయరుధావము చూడ 
"వత్రము. (ఈ రు "(క క నడు మది తెల్వివడన్. కళా. ౫ ఆ. ౮౫, 

తెల్లయుప్పి. ద్వ ఏ. (తెల్ల కప్పి మా కక ఫలే. తెల్వు= తెలివ్రు (శాంతి) “చ .,వాా తెజియును 

తెల్లయేనుంగు, వై. వి. _త్యెళానీనుంగు) విరావకము.' _ డీనిళయూననము తెల్యుం గరంబు మనోవారంబు.” 
“గ్ దైవతమదావళంబు చౌదంతి యనంగంటెల్ల; భార. అది, ౭, ఆ. ౭3. 
యేనుంగు నాలను ేజరిల్టు”ఆం. భా, వ. ౫౬. తెవ. దే. వి సమూహము. “సీ, సొంపారు'తెరిము త్తి 

"తెల్లలొద్దుగు. వై. వి. (కెల్లశలొద్దును. (శ. రృ | యుపు జొంవపుటెల్టి తెవలం నిద్దంపుశురుపులు 
'తెల్లవట్టివేరు. ద్వ. వి. ( తెల్ల+వట్టివేరు.) లామజ్జ! గాగ అచ్చ. చాల ౧౯౦. (శర పాం) 

కము. శీ (శ రు) తెవడు. దే. స (క్రి. తిరస్కరంచు. “సీ. నీలోత్సల 
తెల్లవస వై. వి. (శె +వస) హోమవతిళి, (శ.ర్ఫ! న్యాయం బోలు మైచాయము నవపద్మదళములం 

తెల్ట్లవాణు. దృ. అం శీ (కెల్లశో పాణ 1 శె డెవడు మెజుగుర గనుంచోయి. ,.” భార, ఆశ్ర. 

నను. “కం శిర చెల్ల చెల్ల వాజెళు, దరిమాలినకృష్ణ | ౨౯ రోల, 

యొకండె కరుణతం బూసెన్* భర్త ఎ్ర* 5; తెవులు. డే, ఏ, వ్యాధి, “గీ "తెప్రలుగొనియున్న 

పం ర్మా దశా 9, అ. ౧౦3; 2. మదియు, | మృగముల దివిరి మేయం” భార. ఆది. ౫ ఆ, 
“స్కీ కల్ల చాసల కేశ చెల్ల వాలీవచేతు లతివిపాకసి, ౫9, అచ్చ. బాల, ౧౧. 

తబ మనుశరింప,.ల” నిరం. ౨ ఆ. ౧౧౯. లె. | కెవులుగొంటు. డే. విణ. (తెవ్రలు+గొంటు) వ్యాధి 

ఉదయమగు*ఉ. ఆద్దమరేయి భూ మినశ నార్థము గ్రన్తుడు; వ్యాథ్మిగృన్తురాలు; వ్యాధ్మిగ్సస్తము, 

గు మరి తెల్ల వాణీనక, నిద్దురం జెందవచ్చు..” | “సీ, తెవ్రులుగొంటులనై నం బేర్చుసంకటయున” 
Ja 
డ్, రా, €, ఆ, 23 0. సలా ౩ 2, ఆ, రోజ; a భార. వీరా, se] జ, రాం: భే. కు ఆ 33. 

సారహీనమగు, చెడిపోవు. (శ. ర. బ్రాం 'తెపులుగొట్టు = తెవులుగొంటు, _('తెవులు+-గొట్టు 
'తెల్హచానిలి. ద్య. వి,' (తెల్లశవావిలీ) శ్వేతనురన శే. “సీ. కెపలుగొట్టొావయను దీరినమేనిదో యోజ 

(శ. ర) మాలిసదియొ చీజుగొట్టా” చెన్న. ఈ, ఆ. 3౯, 
ల్తసపరము. దై. ని. ( తెల్ల శేసవరము) వింళావరా, తెప్పులుగొను, దే. అం కీ?" “(కొవులు4కొను) వ్యాధి 

“గడీ పొలం తొక తె తెల్టనపరంబుం బూని వ నొందు. “నీ, జఆన నోపక యున్న మైనుజచి 

అప్ప, ౫; ఈ, ౧౧, న చింది జెనలి యున్నను చ్రానలివ పెన్నీ 



"తె 

యున్న:, ₹వులుగొనియున్న మృగముల. దిపిరి : 

మేయ,%జచి యావిరముగమనునెజుకు లయిన.” 

భార, ఆది, సి అ ౫9. శుక ౨ ఆ సున. 

'తెప్టలువడు ద్వ ఆ, క్రి. ( తెవులుగాపడు) వ్యాధి. 
నెందు. “వ కొందజుకులటలు పతిదురవస్థం 

బొందినం. 'జెవులుపడిన శృంఖలాబద్ధుం డైనను | 

బరిత్యజింతురు , =. ౨ కాకీ ౨, అ. ౭౯ 

"తెష్టలు వడు = లెవ్చలుకడు, “గీ, విశ్వసించిన సీరు. 

ద్రావినను నిద ,పోయినను జూటకొన్నను బొర్జు 

చున్నం చెప్పలువడ్డను గుం టెన దిట్టచెడినంజంపం ! 

డనుకంవ ఇెట్టిహిం సృంబుమై న.” sive ఉం. 

తెన్ఫునొంటు= తెవులుగొంటు. విజ్ఞా. ప్రొ కాం. లా 

“కేంకణము. సం, ఆ. పుం, చేశవిశేషము, “గీ. లేంక. 
అాంధ్య)కళింగాది జీశములకు * నాచి, ౨ ఆం| 

౧౬౭. 

చేయ. చే. షి క. లేకు, లేంగు త కేక్క 
కృకచప శ్ర మువీ (శ. రఎ 

శ జని మె (శే గుథాం 1. కార్యము. “క 

లేకువ యలరంగ నీగతిందోకొని చని చగల రత్న 
తోరళావం కుల్, ప్రాగౌడుథున్భోవామల నమూ 
కల విడియించె రాజముఖ్యుం డుకన్',” భో ర్క! 

రళో; 2 భె. రా యు, ర౮౧౭. సందేవాము. 

“ఊ అల్లన నింతి యిట్లనియె నారసి వాసవుకలి 

లేమియుం, చెల్లముగా నెజింగికొని "లేంయవ శే 
కిట వచ్చుటొప్టు న్యాయాల్లము శంకితం బగుచు 

నుండల వేగిరపాటు మల...” భార, ఉద్యో, 

౧) ఆ. ౧౬౫% 8, భయము. “సీ, . భుజబలవిక్ర 

ముంబుల భునుండు,గురుC డోశివానిం జేకువ లేక 

కదిసీరే సాంచాలురు,, “భర, చో ౧౩ ఈ 

౮౦. భార ౧, ఆ కరా భార. దో ౧, ఆ 

౨౭కి కే. వివేకము యుక్తాయుక్త ప ్త్టానము. 

“క పీశమెయి? బ్రీడికొడుకుం చాశల నీ 

కొడుకు తలంచి కణీమి కవిసెం చేరాశలితో 
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.| లేయు.దే.అ క్రి. 

వేయచుం బీతి” 

తేటి 

విరా. ౨, ఆ. ౭౦. భార, ఉద్యో. ౧, ఆ. 3౩౪౭, 

6. గర్వము, “టా... మున్నడియె సు 
ధీరక మోజు నయ్యిరుల లేంకవ మాన్నె ,, క్ క్ట 
శకం 3, ఆ, ౬; 7. భేదము. “ఉఊ ఆసమయం 

న్మగనియాండ్రురు కన నలం నాక చొ చ్చి 

థా, Ny శ్రనురరాజవై శ్యులను 'దేంకువ సేయక యెల్ల 
జాతులుం -గాసీగ నొక్క- పెట్టు బ్ర, లు కాళ్ల రహస్య 

విభేదహీక (డై, యాసనురవైరి వజ చె లడ్డము 

న్ మృగాయ తాక్షులన్. క్ నిర్వ ౫ ఆ, ౯౮ 

8, సంతోషము. “క, ఆణొన్న వారి రన్మణి తేంయవ 
నన్నమిడువాండె దేవుండు...” ఉం రా ౭, అ. 
30౨. భా. రా, బాల, ౨౧౨; 9. సంకల్పము. 

“క దితినూను దజిమి మజశియును, దితిజకులము 

పీచమడంచు తేశువ మదిం బూనితివేని మమ్ము 
“నేలుట, నకమగు,..”వారి. ఫూ, ర, ఆ. 3; 

10. బింకము. “గీ ,..శరుణిపొౌందుు వడయం. 

గీడ్పుడి లేళవ చాహం దలంయు” క్ర, సం. % 

ఆఅ, రి. కు సంగా ఈ ౧౪౪; LL తృప్తి 

“క, ఆపావలవివారణములుు దీపులు పుట్టింప మరగ 

జేయున లేక్కాగో పాలకులు మక్కువ నేషమలును 
మజ-చి యుండి రీశ్షణవరలై ౨” భాగ, ౧౦) సం, 

ప్రా. ౨౯రా 12, పరిపూర్ణత “క, అంకలి గాదో 
భ క్రిం జేయువ గలవాండం నొ తినవేల కృవన్. క 

కాళ, 3, ఆ, రాలా 13. విధము “*వ,,.గగన 

పదచిం బెగివడిన మిక్కు_టంపుందోంక చుక్క. లేంయవ 

మరకకంపుటుప్పరిగ కొణిగ దప్పి యుజబుకుబకదారి 

పారుచామిటారితీరున, చం. రా 3, ఆ 
౨x; 14, (స సిద్ధిః కో బలమ్మి కృమముల? గడు 

మ్కిక్కి_లి కేవ గలన్ర నీవు కినిసేన ఇెదురం, 

గలే నిలింపులం, * + వారి, డ్ ౧౮ ఆ. ౧న 

(త. లేంగు) వణంకు “ద్వి. నీచు 
బూంచే నెం దోయచుం జలికించేంగంచు. నెండలం 

శా గుచు బ్రీయుల్క'కా౭యగుచు మది జేల 

పండితా, పర్వ, 5.9. 

నున్న వారిందేజేశువ. నెడి చేరుకరిగళలిం గురు | లేంబెట్టు చే. వి. నారికేళముళి. (శ ఈ) 
న్ ముఖ్యాం” భార (బ్రా దో, అక్ ఆ, ౧౪ భర, జ్ కేటి దే, an తుమెద్క భ్ బ్రమరము. క(న్ల్ వల ్రేలెదు 

ఆఅ. ౫౮ ర మర్యాద, గౌరవము, 

' బోంటికిం దోంచినం చొలియుం జేకువ యను 

'ందంనం. కెయ్యులు వీడుపడలో,,. గీ, , జార 

పొందు" 'భృాదయనమున కింపుజీయమి, , భార, 

కేటి యిం 'కేటికలుగ న నం, ళి ఛ్రలల సన్న 'గాలి యో 

సన్న గాలి ఇెల్లునే రోవరస మింత చిలుక6 జిలుక, 

సారం గుందింజం జందమా చందమామలో రానూ, 

a క్ అ, ఒలి, ఆం, భఖ, దిష్ట* ల 



కేటి 1433 లేజీ 

కే:టికంటి. శే. ఏ ( (Feta) నల్లనికను! అ. ౧౪౧. వారి, ఊ ౧౦ ఆ కోలా 8. టనీద్ధి 
'జెపన్పలు గలిగి యందమైన స్త్రీ, “క్లీ శు శతుతిపుటం | నొందు. ౮ కాంంచకుర్వ ర పీ యన కంబునక , 

బుల కమృుతంపుసోన లెసంగ్యు మాన శసాంభేజమల్సి రాకఎచొందక శే రజకిల్హ సకకెశ సందు సూచించు 

నవమాకరంద. స జేల సిజేళ్గ క 1 చుప్, ాశేవట్టణ వై భవంబు. ౪” వశౌ ౧, ఆ 

జేటగీతి వచింపవే జే:టికంటి” కాళింది. ౬. ఆ.! ౧౯౩. ధార శాం. ౫. ఆ కిరు 
| 

౧౦౨. ' లేజతి. Clon కా ఠః, జ్ర 1: గజపిక్నా దో ; 2 

కేకు. జే అ. కి. వండుకొను “గీ అతివ చవిక 8. చెనమానేకునో. విణ, (ల్. న్వతీ. 
ఫొ స్హేందుఖీతిం దదళ్ళ శల లటెేండి క్ల డుదు' ల్ కేజక్సు కలపి. 

నిరుమడితీం దృ బోయమింటివె నుంట కా డని! తేజస్విని. సిం. వి ఈం స్త్రీ. 1. పెద్దమాశేకుణ్చ 2 
యిటి పెకి 'ెచ్చుకొంటి నటంచు పెక ఆిచ్చ. హవ విణ. (న్. నీ. నొ) లేజిక్సు గలది 
వెడలు.” ఆము. ౫ ఆ ౧౧౬. (తెండి పాశా! | లేజన్సు. సం, విన్, నా 1. ప్రకాశము 3. ప్రభు 

అతా. 

వరము.) కకు, ౫%, ఆ. ౧౨౩. = 

ల. జే, ఏ. తొటిణెంకళుండి బయలుజేణి భక్ష్య! 

దార్భ ముగా నుపమయోగవడు మొలక, (శర వాం! 

ల జే. విణ (ఈ కేయోోడైఎ అలిగిన, 
(నాకోము. శ ర 

శేషము. వై. ఏ. (సం. తాగక) దానము. 
దాననూం జాగము పెట్టాసం గీసి యాఏ నీ, 

పుడుకురింత పుడిన తేగము పుడు కనయ” ఆం.! 
భా ద్వి, ౧౭౨. వేంక. మాన, కరా: 

'లేగాకత్తి. ద్వ వి. (హిం. లేసూ.) చురక త్తి, (శ రు 
తేసడు. జే. వి. చొల్లు, “సీ. నోరుతేగుడు గాజు 

నారివేరము మాజి సారె బయ్యెద జాలీ యోరం 

జేర.” చంద్ర, ఏ. ఏ, అ ౧౦౪౪. 

తేజనకము. సం వి. అ. పుం. కాకొవెదురుళీ. శ. రు) 
లేజనము. సం. వి. అ, పుం. 1. వెదురు; 2. జు? 

న, 1. సానంబట్టుట, వాండిసేయుట; 3. మెళులన 

పెట్టుట; 3, జ్య లింవజేయుట, రగులుకొొలుపుట. 

తేజని. నం. వి ఈ స్త్రీ 1. చాయ; 9. మాచేరుళీ. 

'లేజవత్ర్రముం సం, వి ఆ న ఆకుపత్తి 2. 
"బేజము, సం, ఇ "తేజస్సు. 

"లేజరిలు = తేజరిల్లు. i. (3, వ సిద్ధినొందు.) టీ = అధిక 

పుణ్యప్రావ్య మెనగంధలస్టజాతిని సముద్భవ మంది 

కళా ఆం ౧౮6; 2. (వర్గిల్లు) 
“క్ష ్కపుతో ర్వెక్సవ మింాఫొౌనరంగం జేసీ నూకక, 

దినములు 'వెడలించె ముదము 'లేజరిలంగన్.”* సా, 
౧, ఈ, ళో. 

'లేజరిల్లు. వై. అ. కి. 1. 

తప్ప శ్ర శ్రే కాన్న కెల్లకు 

ఉద 
వి దు . «ఈ 
Cand 

చ రాడు. కనాతాా నా ౨ 

ప 

దేజరిల్ల మి Fz చేసి కతు 

కృశ్యయుల వినిర్ధ తమం లయ్యు.” భార, ఆది ౧ 

శ్ (ప్రభావము; shar డీ శేకన్సు; 
ర్ బలము 6. శరీరకాంతి; 7. నవసీశము రి, 

అగ్ని; 9. బంగారు; 10. డిట్రత తనము; iL శ క్రి; 

12, నీరు; 13. అన్నము; 1 ధర్మము; 15, 
నై శన్యము; 16. నాయకగుణములభో నొకటి; 
17. మజ్జ; 18. వి క్రభాతువు. అ. పుం 1. కాంతి; 
హా. 

కేజి జే వి (క కేజి. ఈ కేసి) 1. గుజ్జము. 
“క్కు ఆపురి లేజుల వేగ, వ్యా పొరము చెలువ Ep 

మనసిబ్చి లిం బో చావలవిరహిత సౌఖ్యం, బాసూ 

దిం చుకొను మానవావళీమనముల్ ౨” కాళ. ౧, ఆ. 

౨౬, వను, ౫, ఈ ౬,2 మంచి జా3గుజ్జము, 

“డా కోమటు లెల్ల నర్ధ పులు గుజ్తము లెల్లను 'దేజు 

లప్వురిన్*” విక్క, ౧, ఆ ౯౯; క కవచము తొడి 
గిన i నక కేజి నా నున్న తవాజియై విల 

ఆం. భె ద్వి. ౧౯౭. 

కేజిలు. “ అ క్రి వ్రకాళిచు ఓవ్వు “ట్, 
ఆంగుళు లే దళంబులు నఖాణులు శేసరముల్ వద 

వష్రీ రాంగణన మృ చేవమకుటాం చికనీలమణీరు 

చుల్ చల్కద్భ ఫంగముల్రై చెలుగం గడుం బేజిలం 

కారిపదాబ్దముల్ కాళిందీ ౧) ఈ ౧౯౫ 

'తేజిష్టము. నం. విణ, (అ ఆ. అ) మిక్కి-లి తేజస్సు 
కలది. wm . ఆద్దనుజవరునికనువునందుండి 'తేజిష్ట 

తనువిలానుం డైనపురుషుండు వెడలిన నతడు 

సూచి” భార. కాం. 5, ఈ ౧౪౧. 

కేజీ +లేజి. 1. (గుజ్ఞిము, వావానమా). “పీ నురకిరీట 

సీలం, , 
శా 

కాళించ్చు జ్వలించుం ముల నుుచువదంబు డై లేయనాథు శేజ్వెంట 

నడవ చేర్పు. న్్ దళౌ ౨ అ. ౧౧5 నీలా (or 

ఆ 3౨; 2. (యంచిడాతిగుజ్ఞము). “క, ఆల్లునికీ 
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నిన్నె ధ్యా త్రీచల్లభుండనుర డే నమరవల్లభువారితో స్ట 

నుల్లసమాడం జాలెడు, తెల్లనియొకక త్తలాని లేజీ 
హాయమన్.” నెమ. ఇ ఆ ౯౬. రాజు చ 3, 

ఆ, ౧౮౪౮. 

శేష, వై, ఏ. (సం. తేజు 1. కోభ వ్రశాశము. 
“క జేజేరాజాబాజుజుగాలిగి నొ ఇగడి 

చోడ గా: జాలెడుమేల్ , లే జూపెడుకుత్తుక 
గల, జేశేకుక మొగిలుదారసీగ జే జేకున్.'” అచ్చ. 

చాల. ౨౬, నీలా, ౧, ఆ. ౨౨; 2 శగూరశ్షము. 

“గ్ల వెలయ నిరుదచ్చిరాదే జావిలలలోన, 

మిష్యాటం బగులేజున మెజఆసినాయడ.” అచ్చ, 
హాలు ౧౦౧, అచ్చ, యు, ౫౯ లె, కి 

వము, మహీమ, “డ్. ఆజని లేజు గల్లి యల 

రాలెడునయ్యొకిమాండు . .”” అచ్చ. బాల, ౧౯౬ 

కేపేమాలు. వె. వి, (పొం, కేజ్) వాడి (చూ. 

'కేజుమాల్చేయుఎ 

“తేషుమాల్సేయు. ద్య. స, క్రి (లేజుమాలుగా చేయు). 
చదునువేయు, వాండిచేయు. “సి, మధువశంబున 

"తేజుమాల్సేయ మరుం డుంచు సవిరవోస్రారక్ష 
శనచయమయమొఎీ్ ఊ రా, ౬, ఆ, ౬, 

కేజోమంము. సం. వి ఆ, పుం. చిజు నెల్లి, 

కేజోవృతము. నం, వి, అ, పుం. కుద్రాన్నిమంథముకే, 

శేట. చే. ఏ. (కేజు ధ్యా క లిళి;త. లేట్టైై 1. 

మజ్జిగ లేనగుద్రవపదార్థమనం దలి "తేజిన 
వ్రశస్తాంశ ము, “సీ, అతివతిన్ననిమాట లమృతంపు 

"తేటలు... వక్రం ౧ ఈ ౧౧౯. విజ ౧, ఈ, 

౧ళ౯; 2. వైర్మల్యముం “సీ. కలికిరాయంచ 
జెక్క-_లమించు తెకిచాయ “తెరల కేటయు గుజు 

తెలగ రాదు” ఊ రా, ౪% ఆ. ౨౦౮౦౭. నరస 

౧ ఈ ల్యూ 8 ప్రనన్నక. “క, వారిభ కలలతో 
మాటలు భర చనెన్నంయడు జెడనిపుణ్యధనముల 

మూటల్, వరము _క్టికాంత లేటలు నరివడ్వర్ల రబు 

సొరని యరు దగుకోటల్ . భాగం ఇ, స్మంః 

"౧౫౩; కీ, వికాసము. “చ. చనురవయొప్పు 
చెన్న డుముసన్న దన ం౦బు “మెజుంగు లీను మోమున 

గలలేట '"నెన్నడలముద్దునుు మాటలనేర్చు.., స 

శుక. ౨ ఆ ౫౧; 5. రీర్కివిధము. “సీ. అర్థ 
చంద్రునికేట సవభళించులలాటవట్టిం దీర్చినగంగ 

'మటితోడ.” స్వా, క, ఆ. ౭౧, మైవం 8, ఆ 
౧౬ సిణ, 1. నిర్మలము, “గ్ జలజదళముల. 
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శేటచేలయులు. డే. వి బ. థాన్యవి శేషము. 

తేట 

జేటలుం జవులు వెనయంబుకణములు వొలిజె, 

బద్భాకరముల.” ఆము. ర, ఆ. ౧ర౬, స్వాం ళో 

ఆ. ౬౦; 2. విస్పష్టము. “శా.  ,విశిష్టాడ్వైళం 

బుకు డేటగాం చెలువ మాటాడెక్ (బిమాణంబు 

లన్” ఆము. 3, అ. గా నీలా ఏ, ఆ గ 

ఢీ, మనోవారము. “గీ, "లేనియలసోన 'వెదచల్లు 

జకేటమాట్క, కలికి యమృతంబుకుండలో నడం 
యుండ్కౌచేల యిటువంటివెల్ల మా శేలతాంగి 
యబ్బినను జాలు నని యెంచి రసురు లపుడు.” 

దశా. ౨ అం 5 ౦0౨. 

"తేటగీతి. ద్వ. వి, (లేటషాగీలి, వద్యభేదము, “ఆ, 

సూర్యు డొకడు మొద నురరాజు లిద్దజ్కుదిన 

కరదష్షయంబు తేటగీతి.” కవిజచాం జాతి. ౨౩, 

శేటగాను. డే. అ, క్రి. (కేటశేకొను.) స్పష్టమగు. 
౭ “గీ. లేటగొనం జాడు మాశానుదిక్కునందు 

గ్ 93 బ్రావణోక్లమ రుదులు పొరివదులంగ కాశీం 

ఈ, ఆ ౧౬0 

“వ వికట 

గుజ్జపుతో (కలు 'జతేటచేలము లూందుఖుటికలు 

గాజాకడియములు. , ౪” (పృబంధ. ౧౧౨. 

"కేట తెనుంగు, ద్వ- వి. (కేట+ తెనుంగు, జాను 

“జశుంగు. మృదుమధుర మగుతెనుంగు. “పీ... 
నురాభాండేశ నరం బనుపుణ్యచరి క్రంబు భూరి 

మహిమ. గీ. నట్టికథ డదేట'తెళుంగున నతులమృదుల, 

సరసమా ధుర్య వాక్యము ల్ఫంభుటించి * విన్న 

వింతు.” నురా, ౧; అ. 8. “ద్వి. లేటచెనుంగున 
ద్విపద రచింతు*పండితా. దీకూం౧ంరాసొ,౧;వం, 

"'కేటతెల్ప, ద్య. నిణ (కేట+ తెల్ల విస్పష్టము. “సీ, 
అది కేట తెల్ల గా నడుగంగం దలంచి లజ్ఞాసాథ్వ 

సంబులం సండడింవ.” కాశీ, 3, ఆ. ౬్ఫ, అప్ప, 

ఈ, అ, ౧౩౪. 

"తేట కెల్లమి. ద్వ, వీణ, (లేటా తెల్లమి.) విన్సష్తము, 
“ఆ. నిన్ను నొవ్వం బలి"కె పచ ద్రమాణంబు, 

గొనియెం గాని నమ్మకునికిం గాదు, తల్లి నీవు కేట 
'తెల్లమి చేసిత్సిమనమునందు నతనిం గినియ వలదు.” 
భా రా యు, ఎరఏ 3, సొ 9, ఈ ౧౮9. 

"లేట తెల్పము ద్వ. విణ. (లేట తెల్హము. విస్పవ్హము, 
“గ్ దినికొలంది యీపాటియో చేవరకును, దెలియ? 

బరికించితి5 "లేట తెల్పముగను.ొ కళా ౭, అ 

౧౯౭. వరాహ, ర్క అఆ, ౭ 

చ 



కేట 

శేటవడు. ద్వ అ. క్రి, (లేటషావకుఎ. స్ప్టమగు. 
“ఆ ఆటిజెటి యనిలువటిన ఇరభుండె ,పోయి 

ఈ ఈ 6 8 దూ | 

పోయినట్లు పోయొ కయ్యామునక్షం అనా గానియమశ ౬ 

జొకః డెట్లు లావి తెఅంగు నెవ్వు చాకు చే 
33 ప్ర జడ” భార, దో, ర, అఆ. ౧౭౪. వను, ౨, 

శే క ఆ, 
అ ౭౬. 

వ ల? 
క ₹ ( శ్రీః (కటవడు ఛా. 

స్పవ్మ్హముచయు. “అఆ. భాగబతము శాలినీ వలుకుట 

చిత్తంబు కరాలివై సం డమి చావని విబుధ 

డం 

జకులవలన విన్నంత గన్న ంత, జారి మవ చినంక 

డేటవబుకు.” భాగ, పీకి ౧౯. భార శల్య, ౨ 
ఆ. 5౯౫, 

శేటిక. బే. వి. తెప్ప, వ్లవము. “స్రీ తేద వాం 'జెవ్ప' 

నాం చేటిక యనం గను బ్రవనామభేయంబు చరంగు | 

చుండు.” ఆం. భా. వ, ౧౫కి. "1 

కేడా. చే. వి 1]. భేదము, తారక్రమ్యము. (వా; 

2. పెచ్చు, (శారు 

తేది. వై. వ. (సం. తిథికి దినము, (శ ర జాం 
శేది=తేది, (వా 

తేనియ. జే. ఏ. (క శేన్ మధువు, “ఉ,,, 
"లేనియం బడ్డయీంగగతి. ధీరతం గోల్పడి బిట్టు ! 

చొక్కితిన్* శ. క్క ఆ. 80, పాండు, ౨ 

ఆ, ౧౦౮ 

'శేనియదిండి. చే. వి. (శేనియ+తిండి) తుమ్మెద, 
మధువము, “సీ, ముఖ మంబురువా మని ముమ 
రంబుగ నవ్చళించులేనియదిండి లెంక లనలం” 

పాండు, 3, ఈ ౨౦౧. 

"లేనీలు జే. వి (లేనా ఈం) మధుమజీకు సరఘ. 
“సీ చుధ్గుమక్నీక తేనీల జుంటీగ నా నెనంగు.” 

ఆం. భా. ద్వి, ౯ 

తేన తేనియ. “గీ. తివుటం దియ్యనికమ్మిపూంచే సెం 

గోలు చెప, ౨, ఈ ౫ 

శకేఇనిండి= తేనియదిండి “క. ఇలం దనసంకేతంబున, 

నిక్పినవద మెంచి చూడ చేమారగ్లం జొబలు 

"లేశదిండిగమి నగు నలసాగరకర్ష్మ యాన యలక 

లనంగన్ ఎ నరస, రి, ఆ. ౭. 

» a. 

కీ 
+ | 
ళ్ 

1 
ఇ 

ర 
అ ౪4 

పల కాకా వాళ కందా నా నామం కనన. దర వనాలు అల. 

a 
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a ఆ ణో ళ్ ల్ ల 

వెజిప్ కక్షుండ హ్యళలు వట్టినట్న 
ర్ 

స్త బువ్యులముో: ఎండి విప్పు 

జ ది. (తశెశితాన). భత్యువిశేవము, 
“క తోయ మధుభూరికము తేశెతొన యనంగ, 
భత భే దావ్వాయంబులు పార్వతీశ” ఆం. భె 

డిం DFE, 

కేఇతొల, జే, వి, (కేణ4తొల శ. భత్యువశేషము. 
“క్కి. కలవంటకములు బూశెలు: జేఇతొలలు 

వావట్టు మండెంగ లొబ్బష్టు వడలు.” కళా. ౭, 

ఆ రాణ. బం భాన్యవి శేషము. “వ, , *కందర్చ 

భోగులు గజవలిలాగీలు బొందకీలు  పుశుణసం 

చావులు బేనితొలలు మోసనాలు,, శ వృబంథ. 

౧.2. 

కేశదానిమ్మ. ద్వ. వి, (తేశె+దానిమ్మ) తియ్య 
డానిమణీ. (శ. ర) 

తేఇెసీద. ద్వ. వి. (లేశనీరు) వలుచని లేం 
“ద .పుఫ్బొడుల్, ననలం బొసంగుక ప పుట 

నంటిరవ ల్లొని వూవుంజేణె స్కీరుగం బదనిచ్చి 

సన్నముగం గ్రాన్నెలనామముం దీర్చి మున్ను 
గాన్.” చమ ౧, అ. రక. 

'కేచివట్టు, దే. ఏ. (కే నెగాపట్టు) మధుకోశము.(వాఎ 
తేణిపనస. ద్వ. వి. (తేనెశాపనస) తియ్యనితొనలు 

గలషననశీ, (ట్రా. వాం 
"లేనెపర. జే. ఏ. (కేణెకాపెర్రు మధుకోశము. “గీ. 

దొరయునుధుమక్ని కలవీంక6 బరులు చాంకం దేసి 

చెరదారి మధువైర కానికించెో" ఉ. రొ. 2. 

౫౮, దశా. ఈ, ఆ. 30. 

'తేచెనద్ద. ద్వ. వి. (తేశగద్ద) పక్నీవిశేషము. (శ. | కేవ బే. ఏ. 1. వ్రవము, నదులు "మొదలై నవానిని 
రు బ్రాం 

'తేవిగాజే. ద్వ, ఏ. (తేస+గామే) కాచవల శు విశే 
వను. (శ. ర 
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దాటుటకు “తేలిక యొనకజ్జలతో నిరించినసాధ 
నము “సీ కేవ నాం ఇప్ప నాం చేలీక యనం 

గను బ్బవనాముభేయంబం. పరంగుచుంచు” అం, 
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భో వ్ర ౧౧౭; ద, క్రరణోషపాయము. (జస | చేర, చే.ఏ. కే. దృష్టిపూర్హక చూ, "జేరళూను. కి 

వండు “ద సక్యంబుకలను పృసాదంబుకొలకు, 

కృశ్వంబుతాపయక ఎ్రైకోటీ ేహోబన.౨, ఆ,3౨,! 

వు.౧ ౦,పం.భార.తర. ౭, ఆం ౭3; ర వియోదనో 

"సాయము, “ద్వి, రూపించి వితోడం గోవిం చినట్టి, 

యాసాకకమునకుః జేవ తా చెద్ది” పండితా. 
పురా. ౧ళ౨, పు, కీం కడన,పర్యాయము. “క్ష! 

భావమున దలంచునర్థము, నీవే ఇక్పితీవి తిరుగ 

చేని ఇెచ్పంగా వలెనా చని లేదయిన్మావిశు 

అని శ, రం; న సంబంధము లేమి. సిం టినా 

యొాసముగా లభించినది. (చూ. లేరసామ్మం 
శ్రీః విణ. l. వ్యర్థముగా, ళ్శా, .. నానానుఖ్లో 

పొంకం చైనవయోనిధాన మిది యయ్య్యూ "కేక 
యీవచ్చు సే” భాగ, ల స్క, గిం, న్ఫసిం, 

౨. ఆ ౯౦; రై అనాయానముగా, సీ, లక్షణ 

శత్తుఘ్నులకు సహాయుండనై చని లేర తురగ 
ప కిక 

తస్కరులం బట్టి. వెం, ౬ఒ ఆ. ౨౦2. 

మొకతేవ సడి భునంబా నీకున్.” పారం ౨, తేరక శ్రియ. ద్వ. వీణ, (కేర+క త్తియు) సంబంధము 
ఆ ౧౩౮. (దీనియామ్రేడికరూపషము.. తేవ లేప) లేని, అన్యురాలు. (శ. ర 
“క్ల తేద మాజి డల్బంబు డి డి; లేప లేపకు | -క్రేశక్షశ్తె = కేరక శ్రియ. “ఉడ మలి వారలు వశ్యు 
su ళ్ ల 39 న 
నిట్రట్రుం దిపి3 ల్రెకి ఏ అ కం న్కుం, 3, = గ 

చేమ. వై. వి, (నం. తేమ) తడి. “టు. ఇడం 
గూరుచుండుటల శేరకె చెద్దలు లేచి రండు మొ | * 

జైనం డాాశెవ్వరి నొల్ల కొక్క_టయి యి౫్రండు చంద్రు డటం డ్రు, బోటి దానివ్వలం చేరకత్తె 
యగు.” అము. ౫ ఆ, ౫౬. 

రొక్క_రు వంటకాల కడుయోగ్యము మో కది | తేరకాండు. ద్య. విణ, (జేరశకాండు.) b సంబం 
లేము కేమి యాముక్క_లిపీటమాంది యది మూరు 
లచో టిట మే లటంచు స్మద్యాషకు.ల నక్కు 

లాధికులవై దికలం దగచోట నుంచినన్.” 
పాంచాలీ, క్క ఆఅ. ఈం, చంద్రా. ౨ ఆ ౧౧. 

విణ, కడి గలది, ఆర )ము. వ్యవ:-నేల మిక్కిలి 

"లేకుగా నున్నది, 

శేమగిల్లు, వై. ఆ. (క్రి. తడిగల దగుఅర్జ్ర) మగు.(శంరు 
"లేమనము, సం, వి. అ. న 1 తడ్వి 2, కడుపుట 8. 

మజ్జిగ పులుసు. (శ రు) 

“జేమని, సం, వి, ఈ, శ్రీః ప్రాయ్యిం 

కేమము. సం, వి. అ. పుం. తడియుట, 
శేనుయెకు... ద్వ. అ. క్రి. (కేమ+ఎక్కు.) ఆర్ద్ర) 

మగు. “డా. నీటను చేమ యెక్కి. ససీ నిల్చి యొకిం 
చక వాండుదేటణి,..” వివ. ౨) ఆ, ౩. 

కేమానము. బే. వి. (క. లేమాన, త. లేయ్మాను 
1. వడ్డి “సీ వడ్డి “తేమాన మనలను వజలు 
వృద్ధి ఆం. భాం డి ఆర్యా 2. ఆలస్యము. 

“క్క మామా యిన్ని యు 'జెచ్చితి, లేమాన మిచేల 

వేగు దీవము వలద్యాయాముదము 'బెమ్చు పొమ్మన, 

నామందవిచారుం డవ్వు డంగడి కరిగన్.”” శుక. 

క, ఈ ౧౯౦, కరకు స్క ఆ. ౧౭౭. 

'కేన్రూను. చే, వి. నారికేళము, (శ. ర 

ధము లేనివాండు, ఆన్యుండు. “క. ఉరుచాహు 

బలను గల్దీయు, వెరవిండినై “తేర కానినిధమున ' 
నకటాకరుణ యొదలోనం దలంవకృదురమున జము 

వాత నిన్నుం ద్రోచిలిం బుత్రా” భా. రా. యు, 
౧౪౦౧; 2. నూతకుండు, “సీ ఆక(డు వేటకై 
యరిగినచో వి దిగ్భా)౨తి వుట్టించి లేరకాండు, 
సనునట్లు సేయ...” భార. ఆను, ౧౩ అ, ౨౮౭; 
ఏ. బఇటుఃండు.*చ. .,.కటాతనీలమణిరోచు లాకా 

నొక తేర కానికిన్, మనసీజశేళలి యొక్కయువ 
నాశళునకుం గలిగించి... శుక, ౨ ఈ ౧౨౬ 

శేరకు. చే. (క్రి. విణ. 1 వ్యర్థముగా. (శ. ర) “క, 
త్రూరు=డై శిమనుం డుజిక, తేరకు మద్వీరభటులం 
చెగటార్చినయ,వై ఏరి నికకొ జగం జాచెద.,,” 
ఊ రా. 33 అ. కళకి; 8, అనాయాసముగా, 

(చూ. తేరకుందేర 

జేరకుండేర, డే, శ్రీ విగ, (లేరకక్ + తేర lk వ్యర్థ 

ముగా, “మ , సమూఢుండు వంశేజన్వేత్రలవైస 

రిక విభమంబులకుం చేతః వీ. తిం గావించి బ్యాన 
39 i లరుకొ చేరకుందేరగా + .మల్లభూ. శ్ళం- ర౭ః 

రై అనాయాసముగా. “మ బిరా 'జేరకుంేర 

దక్కె. నిటు లీబంగారుకుం డంచుం. జంకలు 

చాంటించుచు ,..”పాందడు, ఏ, అ. ౬౭. 
కేయాకు. అన్య. దే. వి, (ఫ్రెంచి. కే) టీఆకు (ద్రాం) | తేరకొను. దే. స క్రి. (కేర4కొను) జెప్పజేయ 

లై లో కేయు, జీ ఆ డ్రీః (క రేయ్ అజుసు(శ, రు! కండు శతేటిపాణ్లు, “చ, కని యకం డెవ్వం డంచ్లు 
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గ 
నను మాజి అంప జవమేంనల్లు దం, చు: వళ! లేకజ్రూన్న]3. చే, వి, (కేకుఢభ్రాశ్చశే ఆక సారీ, 

జై ణా శక చ కృ్కపుటం బల బోని. “చ ...మాఫవుతిట్రకుంగడ రను ల కవ్రాన్న్సరి యు 

తెరే గమంొని సంఫ్టిాం కలిసీ భోం... ఆజ్న్ళ, అయాం ౧౧౭. 
చ n౭e౭, సర్వం క్ జ లాం ' కెడమామిడి. = క (లేకుషామూమిక్షి) ఒకరకపు 

రేరడిండి చే ది. (తేరాతిండ్) శ మలేకండం గలికిన' మామికిశజెట్టు. “సీ లేదమూమిట్టకు జీశేస్దః నడుం 
యనఫ్వము, “మర్తకోకిల. పీక యెజ్వకిచేశు జెల్బమై వండి, ”కు నం, 8, ఈ ౯౬ 

దున్నెద శ్రర నికటిడాఃక మా, వార ెవ్వరు | కేశ, చేను కి. కేజు ధా సే 1. (మూర్చ 
కేనిం వేసీ యవారికం బయి చెల్ల సే "తేరడిండి, నుండి) మకన తకేజకాక్ను. కస్ట 

అబ రద ఈ 6 ' ఫో కాన్ని దనికిన సొగయు సేళదుల నుపవన్న 
లేరమగండు వే వి (తేరామోండు) ఆంనకుడ్కు। చా? సమృతోవ ద జేక్పుము. . భార. 

విటుండు. “ఈ కాంస్రరంబుచేసెం నరికి మచ్చట' హాం ౧౮౯౯, పను %్వ ఈ ౬౯ 2. డ్రనన్నక 

దీణ్య నమోని పేడి తేరమోనియింట” కవిరా, ౨  నొందించు “గీ మది నొకానొకయెడ రోవ 
ఆ, 3౭. మొద'న నేని, నేర్చు గలమూాతి మొకరీతిం డ్లీక్న 

Tes న నల త్రయోపశి. ప్రాం చేరక... వలయు" శుక ౧, ఈ క; తి. ఊజడించు, 

ప్రయోపళ్, “ప. బహాుకవత మకర నా పీచార్చు. “క. ధనంజయ డచ్చుడుుతనుం దాః 

ముగ్గురి యమవసన  'కేరసి నవము-ద్యతిఘలు6 చేర్చుకొని యెస్టికరుణుల నూర్యాన్చ నం. 

దుస్తిం బెక్చడేవకల కచ్చు, భి గా, ఆశు 1%: మా. ౦౯క. ఉ. రా, రా ఆ, ౨) 3; డ్ క్రీ 

అ, 2౦౫ సం భోరు ఆను ఏరా, స ౮ నెందించు “క, ,,సతిక్ , మదనమహారాజ్యభోగ 

లేరనులం చై. సె బం వదముస్తురు. “చ, వసుదుతిం' మహిమ జేళ్చిక కళా, క, ఆ ౧౦౦; 5. 
జరుకొన్ననరువత్తుకు ముష్యరి హర్షిబంట పడ, విభాగముచేయు, “వ.. , వాల్మీకి... రామాయణ 

సులసుకుండ తేరనులదక్కి_నభృత్ఫు(డ పీరలాదిగా, ! 

శాసన మవహోనుభావ్రలకు ఇల్ల ననర్లళ్ మెనభ క 
( య ౧ ద ఎవి | 

తి ~ భి అ లొ జ్ __— ॥ న ని ప్రోపమయ్య బసవా బసవ వృషో, 

ధిపా వృ. శ. ౧౦౨. 

తేరు. జే. అం క్రి. 1 కలుగు. “సీ, తనరు చొక్క 
పురాతిమునిదంవతు అ దదుకంబులు చేర చెయ్యంబు ' 

మోజు ననిచిన, +. రాఘవ ౧; ఆ. 10, నైవ 
౭, ఆవి, జొ. అనా. (క లేరు క తేక 1 
రకము, “క సారథియు రథ మువై యొక,తేరం! 
గమ లతి ఘోర లేజస్సార, స్ఫారతం దోంచిన 

చెనన్కు థీరక వాటించి చూచి తెలినెదవు బలే? 

భార, ఉక్యేో. ౨. అ, ౧౫9. అము స్ ఈ 

౧౦౧; 2. శకటము, బండి, “క మిన్నున కూరక 

చిరయదు కన్న సమర్థుందు గడు తల్పగతుం 

డే చిన్నికమారుండు లే శే, విన్ననువున నెగసె దీని 
విధ "మెట్టిదియోంో భాగ, ౧౦ స్కం, వూ. 

౨౫౩. 

తేదకా౭యడు. ద్వ. విణ, రథికుండుు రథమునందుండి 

యుద్ధముచేయు వా(డు. (శర 

శోశుకాండంబులు చేనూరుసర్షలు నిరువదినాలుగు 
చేల జ కంబు జేర్చి కావ్యంబుచేనె.” వి పుం 

ఈ, ఆ౭౧; ఈ చంపు “అ ఖరునిం జ్ళ్చి చాలి6 

గడవం బనివె” అచ్చ. యు ౧౧౬ 7. పోగొట్టు. 

“ద, .మనంబుకలంకలు జేర్చి జారకాంళతల 

సమయస్థలంబులకుం చర్చి దూతిక లట్టివెన్ని 
లన్.” పారి, ౯, ఆ. గనం రా. వి. 9, ఆ ౮౦; 

గొ నిర్మల "మొనరించు. “చ,,, తారక లంబువుం 

జేప్పుణే యనన్.” అము, ఈ, ఈ ౧౧౬. పాం, 
౨ ఈ రర్యా 9. చాగుచేయు, “సీ, కెక్టలు 

సొంటులనైనం చేర్చు నంకటమున కోపిముందటి 
యట్లు రూపుపేయు” భార. విరా, ౧, ఆ. ౧౦౧. 

| కేటి చే మి (లేజు ఛా కాంచిలేర్చిననేయి. 
(శర బ్రా 

కేజీకొను. దే. ఆం క్రి. (లేజగాకొను స్వార్భమున) 
కనండు. “చ, తెలినునుసోలవెన్నెలలం చేత్ 

కొనం దననీడం జూచి .వ్యుత్తిలి మధువాని చొక్కా 

నురతీమణి యొక్క తె నీవు నింతస్పెచ్చెలి చలి 
చూడవే యనినం జేకొనమిం గని. , రామా 
వు ఈ కాగ se 
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శేటశీమూడు. జే. స శ్రీ (కేణీ4 చూచు వరికించు, 
యాచు, “గీ. గగనముధ్యంబున వచ్చి ఖరకరుండు, 

జేటీ చూడంగరాక యుద్దీప్తం డగుచు భార. 

చో ౫ ఆ. ౧౪౮. భార. సిరా. ౫, ఆ. రా 

శేతిమూపు, జే. ఏ. (కేజీమాము ఛా) జెప్పవేయక 

చూచుట, “ఉ, జంకెలు ప శతెకనశె 
ములున్, , భోగ. ౧౦, నుం. ఊ, ౨౬౫, 

దేలు, చే, ఆ క్రి. (ఈ వ. కలుగు. “డా... 
పోయళరబునే పెం 'జేజలగం ఆౌఢథవంవతుల తీరునః 

బెంపెసలారి రెద్దజున్ . స్ట జ... డా, ౭, అ, ౧౮౨. 

స్వా, ర, ఆ. ౧౬; 2. కనబడు, “ఊ. ఊసర 

'వెల్టిదందమున నొక్క_టు బీఆనరాలు దేఆంగా.” 

ఆ దా ద కా. దా. దన వా 

స్వా. ఈ ఆ ౭౯, ఇందు. భి ఆ ౯ లి! 

(మూర్భానిద్రాదులుండిి "భేచ్చు, తెప్పిలీల్టు. 

“క కేజుదురు రిపుల నివ్వుడు మోజుదురును 
గడిడిమూర్పమెయి నిట్టున్నాంరాజనిటేజంబు 

లతో, స్ట్ యే గవిసి యున్ననిప్వులుం బో కెన్. 

భె, రా, యు ౫౯౨. భార. అది, ౨ అ. ౧౫౮; 

జ్ సిర్మలమగు, “క "తేజం గొలకులు వేతడి, 

యాజి మహీకలము. ,.”5కు, నం, ౬, ఈ ౨౧౪. 

ద్వా, ౭, ఆ. రగా ర్, (వ నన్నశనొందు. “క. 

అనిన సుదేస్త్రయు6 దక్సర్కిజనషా లం 'వెఅం బొంది 
న్ని సాంత్వనములు స్పెప్బినం చేఆద మజ్జనభో, 

జనములకుం చొజిద చు,వగసంథవ యొట్లున్.” 

భార విరా, ౨ ఆ. ౧౬౨; 6. వీడు, త్యజించు, 

“ఊ,..దైనమె యిట్టునేసీన్స న్విన్నందనంబుం 
జెందందగునే నగాపేటికిం చామరుండ వేయన్న. 

గలంకం: డేజె నకం డర్క_కు లేశ షర వారిమాటలన్ ”” 

ఊఉ, రా. ౨, ఆ £౦౮. స్వా. ౩, ఆ. ౨౩; ౪. 

తృ్తినొందు. “|, =,వాతెజచవులం జేజివిడువం 

భోయిననునుపోకముడికిం గాను, కోమలి బెనంగా 

సిద్ద చేం గొంకక్రడవు.” దశా, 3, అ. లకి; 

ర, చేర్చరియగు. “*టా,.,అస త్రి విద్యల ౫ చేజని 

పిన్న పాపల వధించె నిశీధము నందం గ్రూవడై.” 
భాగ, ౧ స్మ. ౧౫5; 8, కృతకృత్యతనొందు. 
క నీవును రా ర మ్రిప్వుడు దేవసభం డేణి 
యేయసచెంకము, , కళా 3, ఆ ౨౩; 9 

మనియు. (చూ. తేగడ వి. ద్రనన్నత పీ 
.కేజనం జేటన మో ద్రి్నుక... అం భా 
షప, + శాం, 

id 

= | తేలగిలయుడు. ద్వ. అ, 

a 

ts 

లవ తేల 

కేజుకొను. చే. ఈ క్రి. (తేజు4కొను) (రోగాదుల 

నుండి స్వస్థకనొందు. (శ. ర, వా 

'కేజుగడ, చే. వి, ( చేజుషాగడ ) 1. నేద్ప. “గి, కన్న 
యిదాక నే మెజుంగదు సుమయ్య, "లేజటుగడ 

గాయ మెల్ల నె దిద్దుకొనము.” విజ, 9, ఆ, ౨౧౧; 

2 (మూర్భాదులనుండి 'తెప్పిణీలుట్క, పుకన స్స 

తికి వచ్చుట. (క. ర. బ్రాం 2. ఆ స్హమయము, 
“నము = చక్ర వాళంపుంగొండ గడి 'చేజుకడైన 

వట్టం దమము మంచేహులక బోలి వాడి గడ 

ల్క్కా_న్తజేయందు. సత్త్వము బ,గాళింపన్ ,.ో 

విజ, పీకి, ౫; డీ, నిర్ణయము. “టా. వివేకము 
లెల్లను వెచ్చం బెట్టి వీ,కిచ్చట పత కల 

హించినం చేణుగ డేల పుట్టు, ట్ట క. ౧, ఆ 

| ౧0౫. 

లేజుచే = తేక. (శ. రు 

శేలయోాచు. జే స క్రి. (శేలకాషమాము 1 
చాగుగాం జూచు. “పీ, వలికించువారిమోములు 

డేలయహాచుచో వాలుజూపులు ఫూలవానం 

గురియ,” కవల, ౨ ఆ. 30; ఓ. ఉెపీశీంచు, 

“గీ, చిన్నివయనుననుండియు నిన్నె కోరి యున్న 
నను బోయవురునికి నొప్పగించి, తేలంజూాచి నిన్ను 

నేచేల విడుతు,సోర్కి దీరంగ సీళం కై కొందు 

గాక,” శ్లశాం, 3, ts రాజి, 

'లేలంబలుకు, చే, అ. (క (కేలన్ +వ వలుకు.) 1. తప్పి 

దముకా దని చెవ్వు. “గీ, గడిన్ఫపులరాయ బారుల 

యెడ: ae తాకు రాజు నలువ 

వలయు, కార్య ఖడ్డము లనుచరు ల్లానం బలుక, 

వలయు నవి యత్ర దా దేలయలుక వలయు.” 

ఆయు. ఈ, అ ౨౫౯, (2. ద త్తకుండం దేలికణాం 

బలుకు. ఉదా: తేలబలికినయెడల అప్పుడు 

ఆపుడగును, (ట్రం) 

తేలగింపు. జే, వి. (కేలగించుథా.) మోహపరవళత్వ 
ముచేం గనులు 'తేలవై చుట. “ఉ. మక్కువ తీపు 

లంట్టివడు మాటలు జొక్కు_ల తేలగింపులున్.” 

వక్త కి, ఈ ౨౯. 

శ్పీ* (కేలగిలన్ +వడు స్వార్థ 
మున) గర్వించు. య్య వరువంపుంజినుకులపనో 
గృన్వగొని "లేలగిలంబడువాన కోయిలలయొన్వ్టులో 

వారి, ఫూ. ౯, అ, ఒర 
ణ్ 



కేలగాడు = 

చ ee ఆక డేమియుక్ ? చలియం౭దు సాదుబిడ్డం 

'శేలవై 

కేలాడు. చే అ క్రి 

స ల భరము Bp, కం 20) వచె fy) కుం 3౬; ఏ, 
Pu కా గ న ల 

ంలంకువం.. జేలికక , చలనిలయొచ్చెం గక్నులు, డెకించు, వంచిుదు “ప వెలకు చేలించె 

a 32 ఇ ఖో గొ 

సిలకనీనికలం గలికిసిగులు జెళుకన్. ' నుర, ౨, ఆ, జాలీంచె నూపంచె నక డ్యించె నం చచెదు 
ws ఖై శ 

| $9 = 

గళ. యబ భధ. ౭౯; చ్ జలాదుల్నపెభాగమున ; మాట, ఆం ఫె ళ్ళ ౧౨౯, 

‘4 ఫేన రా బకకనర ? జకం. = _ = 
నుండు. “క. ఆనిరధిణెల. వింతనరగా "నగరము. ఆలింపు. చే, వి తెలింమే ధాం ఓ ఇకాసమూు, క, 

వ క జ డొ శు ప నరాలు. 

"లేలగిలు మకరము లమోందక , మెనాకాదులు:  స్టాగను తెలి వాలు నుకు సోగ సొంపు కళకు, 
నలో నట జ్యా శాక నీ : జొ ఎ అక 

లెక బాలుతీ గలం గరులమో౭డిదొమల. "బెళుకు చికిలి హ్? చ ముదుటునాలపు 

కరణిన్.” ద్వా. అల ఆ 

౧ర౫; తె గుజకీయగు. 

ములకుం జెవి చేలగలంగసీక 

“క 949 వచో 

యానన 
$9 

చాంచి... 

'శేలగిల్లు= తేలగిలు, 1, (ఆయాసనిద్రైదులచే వత 

పెకి దేలు) “సీ, త గస్తడ్డులు తేలగిల్లి తీప 

పుట్టి న? పొం దం దొట్టనిల్లి ౨ కచెకం. 

ఎ, ఆ. ౧౧౧; 2. రగ ) “ద్వి. టై 

మదమున "మెము దం హరిశ్చ, ఊ | 

౧౩౯౩౨. (జేలగల:గి ఆని శ. ర సాం 

కేలంబలుకు. (కక్పిదము'లేదని చెవ్వు.) 

జిలగిల.” 
కాది 

డని నేరుపఫుమూటల: చేలనాడి ాదిలినుకు కేక 

జక్యటులు దికైైద వెంతటినంగనాచివో.” సా, 

3, అం. సి, 

వైచు. దే, స, క్రి. (శేలన్+వైచు) ఆయా. 
సము వునన కెన్ను లు మున్నగునవి తిరు! 

| 
11 

గుడువడం జేయు. “మం అనుచుక  'జెవ్పలు తేల 

'వైచుచు విశువ్యక్కంళమయై. రుక్మిణీ, తనయా. 

మిందటమైన నీవ వతివై తద్ధర్మ మాజేర్చుమాలో 

మ ? గి ఈ ౬, కళొ. వ స్ట ఎర. ఇటే: 

శేలచేయు. వ్యవః-వ (డు కన్నులు తేలేసి 

నాండుం 

. (తేలిశాఆడు) 1, ప 

చెన్సి తేలు. న్లో ఇల్లు మంచము లేక 'వెల్లీపై 

దేలాడ శ్రీనాథుం డాట వాసీంపచేల.” ల 

౧, వా ఇల బే రం. రాయు. బి55, పుం విద్యా వం 

శేలించ. చే. స. (క్రి. (కేలుధా. గ్రే) 1. జలాదు 
లకోం నైకిం “ఉీలునట్టు చేయు. “పీ అభుటన 
వ్రభుటనోద్యనుడ కౌటకు జాలు నీటిచైః 
జేలించువేచ్చి సాకీ.” ఊఉ రా, ౧ ఆ ౧౫౧; 

2, సంతసింపంజేయు, “గీ పంక విడు చేదు శేపట్ల 

౧౬౩, ద్వా ౧౩ ఆ, 

మర! 

విష. క ఆ, ౭0. 

ప్తుః అకు టోరృకరికి జెద 

చూపులకరికిం జ గద” (పృబంధ. ౧౦౬ 

ంవకగంధి మోవి సరగంబగు 

బింబ మటంచు వట్టి తే,లి ౨పు 'జెలుంగుతోం దమి 

డలిర్నంగం బల్క్మిన,,. విజ ౨, ఈ ౧౮౫% 

పులు శ్రేల్రిక్ష జే వి, (కేలుథాఎ లఘుక్షము. (శ ర విణ. 
యు 

1. లఘుప్తు. భారమా లేనిది.(శ. ర జా 2. మనో 
జ్జ gn od దిక జిగి పాలబ్యు 

లును డేలిక మూపులుం నోమలంపుటు, గక హు 

గద్ది యింపొదనవ్చంగా నుశుబౌల్యము bs శింత్ర 

యున్.” విరా, ౨ అ.ర ౭; త. గౌరపహీనము, 

వ్యవః-ఆకని నందము జేలకచూపు చూచుచు 

న్నారు. 

| తేలిపోవు, చే, ఆ. క్రి. (తేరిశాపోవ్య) కే. జలాదు 
లె: నొట్టుకొనిపోపు. గవ,, నరం 

వడిం జేలిపోవుపీసంగులం దివిచికొని ..”' భార. 

ధీష. 3, ఆ జగ 2. వోనిచేయక తొలంి 
పోవు, వ్యవః-వానికి వచ్చినయాపదలన్నియు 
జేలిపోయినవి. లీ. తప్పిపోవు “ఊం, బెంగ విడంగ 

-77_టీ యటం బెంటీని గానక తేలిపోయి చి శ్రాంగి 

విచ్చి కృరక్నభవనాంగణ సీమును 'జేల వ్రాలి న్యా 

బంగ రుముద్దు6 బాష్రరము ,. సా౨ అర; 
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ముఖా గృణంల శంతో వెడం బుట్టించి.., 

కానుక క్ల రక శ్నంబు మన్ననలం 'జేలివె వాలు నిడి 

రమిళానంచాబ్ధి నోలాడుచున్లో 

ఆ, ౯ ౭౮, 

ఊడ. రాగో 

వి. (తేలు4'బాణము,) ఒకరకపు 
చాణసంచు. “వ . తాటిబాణంబులు చేలు బాణం 

బులు , మొదలగు చాణవిద్యల వై ఖరులు చిత్ర, 

విచి త్రంబుబు గా. జూపుబాణశారులును , , 3” 
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“కాలి a ర 
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. “ఉ, బెంగ 
౨ ఆ. ౧ ౧౯౨; ర్త కన "లేలురాసి. ద్వ బి ర్ (లేలుగిరాసిఎ వృశి ఏక రాళి స 
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గృ ఆ షర. పారి. ౧ అ. రాగా రే. అభిషీ 
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ధాతు ద్రవ్యము; 2, చేయి పు. రాజనగుణము. 

విణ. (అ. ఈ. అ 1. FM 3, 

సువర్హాదిధాతువి కార మైనది. 

లీనము, సం విణ. (అ. ఆ, అ) ల వండునది, 
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“తైరిలమా. సం, వి అ, పుం 1 మండె భవ్య తొంక, చే, మి వాలము తో. “కీ బ్రొంకతోం 

విశేషము, 2 ఖన్దమృగ ము. 

'తెలిలుండు. సం, వి, అ. పుం, జేవుండయు వేల్పు, 

తై త్తీరము. సం వి. ఆ, న, తి త్తిరిపకషులసమూవాము.  తొంగలి. జే ఏ. [ఈ తొంగల్ ఎ 1 శాంతి, 

వో ఏదెను కాలో. 

పుం. తిత్తిరిపకీ. 
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చదివిన వాయు 

తెరు, దే. వ. (కతైర్ఎ సెనల, దధి, “ఉ. వడ్డనం 
జూపి రంత మెలువల్ = = +లడ్డువ్యాళికైన ల 

ఛలియింపని త్రైరులు. . ౨హాంచాలీ 5 ల్ల ఆ, ఈమ 

జుట్టి కడంక మింటికి వైచి నికునాల్క_పాలడిండిం 

డమిః గడపిిఆచ్చ. సుం, ౧౦౪. (శారు సా 

టీ 
వమువాసీయమణివుయ  చఃజీరములు ఫూని వసిండి 

తొంగలివచ్చవట్లు గట్టిగ పద్మం గబా ఆ. ౨౦౧; 

ర ఛత్ర, తము 'సి, సర రల పొంగలింఖె 

నాం సుం జల్లితొంగళ్లు లా జనం, లా 

అ, 5౬. కునం ౧౧౦ ఆం ౨౯ * విణ 1 

'వాలునది. “సీ ధవళాత్నీతొంగలి కజచుజెచ్స్పల 
చెన్ను కప్పనువీకటి గలియుదేర,” భార, “విరా, 
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ళీ. 
2 

కు &, ఏబై, స్వా. ఎబి) పి వె; రి (సృవించు। 

నది, “ఊఉ తొంగలిపుజ్వ్యంచేనియలం దూశొని | 

1442 తంట 

మున న య్యంగన నిది ంవం జూచి యాత గక్ర 
wr) ర్ట 

మునన్,” సో ఒ్లి ఆ్హూ ౪౭. 

మృ్హిలి తుమైదల్ పక్క, బొంగుచు వాల... | తొంగలిపొట్టు. ద్వ. ఏ. బం నమస్కారము, “రగడ, 
లే 

యః ళ్, ఆ, ౧౬; శి, సాం్యదృముు, డట్టము, 

“వ,,.కహ్షులు తొ ంగలులు నగు వకు ౯ లికల 
జార 

కృష్ణః, యకుడేకృములోని మ,ధుద్విషునకు నిచ్చ 
తొంగలిపా ట్టని*” వాంన క, ఆ, ౨౧౫. 

నొప్పు...” ఆము. ఇ ఆ ౯౮. 

తొంగలించు,. చే అం శ్రీ" 1, ఎప్కకౌళించు, EN 

ధూళి వె: భెరనీనం దొంగరించుట మాని లావశ్య | 

తొంగలిజెవ్ప. డే. వి, తొంగలి+ జెప్ప) దట్ట మగు 
వెం ట్రుకలు గలకంటిజెప్ప. వ ఘనపత సంజ్ఞ 

దొంగలీజెవ్స లన మోజు ,, అం, ఫా, ద్వి, 

“'మొడదినలతికభంసి తి భార, విరా, ౧,౬ ౨౯6౪; 

ర జనించు. “వ 

బులం దొంగల్ఎవ నరిగకి భార, ఫీ *.౧ుఈ 

రా. ఉ. వారి ౨ ఆ ౭౯; ౮. వికసీంచు, 

“పీ కామినీమాన మేఘశ్లే ణి వికియంగం దొగ 

జెల్జుగుంపులు దొంగలింప” పారి, ౨, ఆ. ఈ౯; 

కీ. అధికముగు అతిశయించు, “క...ఒడల్యారట 

వడలణగ నుండె నపు డృచ్చట మంగలి తొంగలించు 

సం తాసమునన్ ౨ జేర వంచ. ౧, ఆ ౨౭6. 

౧ర ga ఒక 3 ఆ, ళో౭, 

స గరకొతుకంబు మొగం | తొంగిళ్లు, చే. వి బ. 1. నీశ్రపోయుటనై చంటికిల్ల 

లను బరుండ6 బెట్టుటకు జాచి దగ్గరగా నుంచిన 

తొడలు. “ద్వి, తొంగిళ్ల వై నిడి లింగమూ రికిన్సి 

నంగన గావించు నళ్యంజ కంబు.” బన. 3 అఆ. 

౬౭, పు, ౧౨, పం. 2. జట్టపింజలుం “ద్వి, అంగటి 

"ముల్లె తునందంద వ్రేలం దొంగిళ్లం గార్నీరు 

తోజచెత్తి విడుచు” బస, 3, ఆ ఇ౭్కప్పు 
౧౯ా వాం 

మార్క. క, ఆ ౨౭౬ ర్. (నంకసమువే) పార తొంగు. దే, అ. క్కి. (క ఈ తొంగు) ఓ వంగు 
వశ్య మొందు. “ఆ. సీముఖాంబుజాత నిర్ముక్త 

వారికా, మృకను ద్రావం ద్రావ "మేను పొదళి, 

పంత మానె సీరువట్టు నాంకలియ.ను, దూరమయ్యు 

మనము తొంగలింవె” భాగ. ౧౦) స్కాం. వూ 

౧౧; 6. ఉద్దత్రమగు, బయలువెడలు. “చ. కని 

యతిథ_క్రివూర్వకముగా ధరం జాగి నవస్మ_రించి 
| 

లేచి నిలిచి ఫాలభాగమునం జేతులు సేరిచి సమ్మ 
దాశ్రువుల్ 9 కనుంగగవం దొంగలింపం బులకముల జూలీ 

నంగము విస్తరింప నృత్యనుపమలీలతోోడం గొని 
యాడెడు భక్రిరసార్ట్రచిత్తుండై” విక్ర, ౨ ఆ. 

౨.౨౧; ౯. విజ్భంఫించు. కవు ధృష్టద్యుమ్నుండు 

దో పజాచా ర్యుపయిం గవిసిన నతండు. “గీ, సూతు 

నొక్కు_చా'లమ్మన చు క నసీయ శష్టముల నాలు 

రట నుబ్బడంయం చేస్కివీడము నడిమికి వెనం మంచె 

'వెడందవాతి, దొడ్డతోపునం గురుసేవ తొంగలింపో 
భార, శీను. ౨, ©, ళోరా, కా; 8, నిక్కు.* వం జ్ 

అన్నువకొనుడీ యసియాడంగం  బయ్యెదం 
బిక్క-టీల్లుచున్ జక్నులు తొంగ లించ, * మె 

ట్ర పక్కా ౧౩ేళ. 

తోంగలినొను. చే. అ. క్రి. (తొంగలి+కొను ప్రకా 
శించు. “క, తొంగ లిజెప్పలమెజుంగుల్కు తొంగలి 

వారి “క. అంగన యిన్నాళ్లును మున్తిచెంగటీకిం 

బాజీ పాజీ సేవలు ₹ావిృవంగాం బోదుపు నేం 

డటు,తొంగియుం జూడ వతం 'జేమిహవోసము 
శీనెన్పొ విజ, 3, అ. ౨౯. భార. అర. ౨౪, అ. 
౯౪; 2. వండుకొనుశయనించు. “ద్వి. వంగుచు 

నాలంచుం దొంగుచుం జపచు.”” బండితాం పర్వ, 
ల 
232౭20, ఫా వె పం 

తొంగుండు దే.అ క్రి . (తొంగి ఉండు) వండుకొను, 

శయనించు. “మ. తలపోయక దనమవంచలిన్ని 
యలమోాందక జంగము లగ్టోలె నిచ్చలుం దొంగుం 

డెడు కన్న గాం,డ్రు, విని. ,.”కళె. ఈ, ఆ, ౫9. 

రామలీం శ. లా 

రల 
తంట చే, వి, l. చర్మము, వృత.చర్శము, ఆ, 

తొంట చెక్కు. కడవ యంట త్వగాఖ్య యా 
ఆం. భా. ద్వ 9 €; 2. వామియొక్క మొదలు. 
“కీ వామియటం చన వజలును దృణతతి తొంట 

యనంగ దన్హుఖము దనరు.” అం. భా. ద్విం ౭ ౭. 

లే. కసవువెంటి. (శ. ర, ట్రై, వాం 

తొంటవేయి. చే. వి. (తొంటగాచేయి) ఈచవోయిన 

చేయి. “ద్వి ప్రాకువం గూడి వెల్ప్వడం నే, 

ములం, వీకిలించుచుం దొంటచేతులు దాల్ని.” 

సొనుయేను వదనతో యరువాంబున్, రంగారం దల్బ్ప]. అ. మ. క. స్ప ఆ ౨9౪, పు. ౨౦, పం, 
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ఛొంటవేతివాండు. దే. వి, ee 
ఈచవోయినచేయి కలవాడు. “గ్, =.*కుకరుండు | 
జరం దొంట్కుచేతివాం డన శ్రమాతృభూత. 

రింగ. ఆం భౌ. ద్వి, దిల౧ 

తొండ, చే, నరటము, సరీన్ఫవ వోదము, 

తోంచు మూసరవెగి స్ తొండ యను నరటం 

bs a 
రాక చి 

జీ న! 

Tn ఆన ఎల PNT నన అక SRR ఇతో నారు a 

అం. భో. ద్వి ల ప డం రా 5, ఈ a 

శెండపు “ద్రాడు. డ్వ. cy 

మోటపానతోశకః గట్టుశ్రాడు (దీనిని, 
దొంజాపుంద్రా డ-దురు. శ. ర 

శోండపువోము. ద్వ. వి. (తొండము? దోమ నిడుపు 

ముక్కు. గల ss చెద్దదోమ, ఘోేణి. (శ.కఎ | 

సెండము, వె, 

“డా బో pie దొండమున నవ్వలిచ 

నృబళింపంబోయి ష్ స్వా, ౧. ఆ. ర, ఆం. భా. 

ద్వి, ౧౯; ర మోటగూనతోంక;, 8, దోమ 

తొండము, 

తొండముక్కువడు, ద్వ, ఈ డీ బండంచాయి 

కన వరిగ వెరె గసగన యొనకమెసంా పెస 

రునురుకొనియె దవనిక పొదలి టెక హాప్రాసంగు 

వొండముక్కు.వడియె ౪ కాలీ ఏ, ఆ 5. 

తొండరూపురిక్క. ద్వ-వి పువ్యమానత క ము,(శ ర 

తొండాడు. దే, స క్రీ. క్వరపజుచు. (శ. ర) 
తొండి బే. ఏ. రంధ్యుముం (శ ర) 

త్ెందడు. చే వి. తృణశేవముళీ. “గీ, వేరు తొళ్లింగి 
స. మారు వెల్టికదురు తుంగాకు తుంగలు! 

కలయ విడిచి. ి వాంన. ౫ ఆ. ఈ ౭. విణ, సోమరి, 

ప్రాలుమాలినవాండు. “సీ మదట తొండొరు 
తొండు మదల మాలుగు:ంబోతు చండి సోమరి 

నలితిండికాందు దుండుబలి యనంగం దడోంచు. 

త్రౌలాలినవాని"పీ రై...” ఆం భె, తృ. ౬. 
తొండొరు. చే. విణ. సోనుర్కె ప్రాలుమాలిన వాండుం 

ఆం. భా. క. ౬ 

తొొండ్లి. జే. వి. వృతవిశేవము. “సీ మల్టి విరిగి 
తొొండి మజ్జి తూ కిజ్బెడ.. “ి వాంన, ర్కఆ.ం౧ 

తొంద. వై. విణ (నం. తుందీ.) బొజ్జ కలవాడు 
తుందిలుడు. ఆం. భౌ, ద్వి, ౧౨౦. 

తొందర. టై. వి. (తొర+తొరు) (క, తొందకె. క. 
తొందనైఎ) 1. మిక్కి-లినుభ్ళీమచు. (వ్యా 9. 
సంభ్రిమము; లి. బాధ శర 

I-26 3 
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' తొందళము, జే ఆజ శి వి, అెండుమనా 

|తోందు. వై 

స్త కుండకు.) కే నజకా షా 

శోక 

తొందరచేయు. చై. స క్రి. (తొందరశాచేయు) 
చాధీంచు, “చ, విలవిల a రృతి౯ విగత్రనీర్యూని 

జేసితి వారి నాథుని దొలుత జమించితిక 
లవశుం దొందరకేకీగి +,” అని, ౫, అజ, 

(శారు పా) 
భ్ “ందరబజ ను, లే ఫ్రా వ శ్ (వాెంకర4వకు Ll: 

సంధిమించు. (శ. రం; 2. చేగికవడు, (వాం 
(తొండము్యా త్రాడు.) ! తొందరపాటు. వై. వి. (తొందరవడు ఛా తొందర 

వడుట్క నడు. (శ. ర 

డు దిశునులకాగలు 

చేరి వండినదప్పలము. (శ. ర 

+ విణ (సం, తుందీఎ బొజ్జ కలవాండుః 

తుందిలుడు. ఆం. భౌ ద్వి, ౧౨౦. 

తొంబ. జే, ఏ. గుంపుమూంణా (వా. గ్రా అని శర.) 

తొంబం ద్ర ద్వ స బి, తొోొంబకిమంది. (తొంబడికి 

జహాన్ నృవహత్యర్థకరూవము.) 
తొంబనిలు, చే, అ= (క్రి. గుమిహాదు. “లయగ్టాపాం 

సంబరము గావలసీ తొంబనిలి దానవకదంబము 

సవహాయముగం బంచి | త్తెదశుల్ దుగ్ధాంబునిథిం 
ద దుచ్చి యమృతంబు సొనంయాలునకయ్ంలు 

దోరకించితి ముదంబున ముకుందా” అప్ప. రో, 

ఆ, 9౨9, 

తొంబది. ద్ట. స (కొమిది+పది.) తొమ్మిదివదులుం- 

కవీ ..మద్ర,ః వళి మేన నతండు తాంబదితూపు 

లడరించి యనె ** భార. కర్ణ ౧, ఆ. ౧౧౦౪, 

| తొంబనూ 3. ధు సం (తొమిదిశేనూజూ.) తొమ్మిది 

వందలు. “గీ, తొంబనాతును డొంబదితొమిది 

యును, జలజములు ఫొజచేనెను శార్ణపాణి” 
౧ 

భీరు. ఓ ఆ ౬రా 

తొకతొక, చే. వి జలాదు లుడుకనపుడు కలుగు 

ధ్వని కనుకరణము. “వ. అక ర కరా 

దొకతొక నుదుకు నీరునుం గలసీ నఖంవచం లై ఎలో 

వార. ఇ, ఆ, ౫౯ విణ 1 స్పష్టము గానిది 

(మాట) “చ, తొకతొకమాటల న్నొసలం దుంవె 

నలాడెడు నుంగరంపు వెం్యడ్రుక లును గల్లి యిం 

పొదపుంగా సుతువొల్యము తండ్రి, జెంచయున్ * 

కవరా. ౨ ఈ ౪౪౭; 2. తడంబడునది, (మాట 

“క ఒకలాగున మాటలు తోక్కతొకలై నెక 

. అంగ జొడ్చ్బె దుడిదుడి ఇక వం 



తొక్క 

దొడం గన్నులు పకలించుక చూడసాం౫ె భీతి | 

దలిర్బ్పన్* నిరం. ఈ, అ, ౬౬, 

తొక్కు. దై. వి (సం త్వక్ + ఈ తక్కు. కే, చెట్టు 

వన్న వానిక్, (శ. ర); 8. చర్మము,తోలు. 
. తోడవసంబు ws ఏబు తొక్క తోలువ' 

ట్రనలం జర్ర మలరు,,* అం. వదా. నర, ౭౦., 

తొక్కటం చే, ఏ. బాధ; ఒత్తుడు. “సీ, మది సన్న 
వనజారయెద కచ్వు.పెకి వెల్వటె నాదగం జన్ ద 

ల్న్షలుపు మాజు3క్కరాయనిం చాయం దొకట, 

గల్గిన ట్ల్టాక్కట మైకార్మ్య మువ్చతిల్ల” శశాం, 

ఎగ ఆ, ౧9౧. 

తొక్కటవడు. ద్వ. అ, క్రి. ఫఇతొక్కటగాపడు) 
బాధవడు, “గీ, దైన్య మాకార మయినచంద మున 
నున్న వాని చమయన్నం గనుంగొని వారు వెజంగు, 
పడి భయంవడి తొక్క_టవడి కటకట్కవడి దిగుల్వడి 
వడంకుచు భక్తిం జేరి” ఉ, రా. ఇ ఆ. ౨౦౫. | 

తొక్కుట పాటు. ద్వ, వి. (తొక్కుటవడు థా బాధ, 
“చ, వలుందపీజణుందుభారమున వారనితొక గ్రాట్ 

పాటు మాజంగా, నిలవయి సాయి మ్రైక్కి- యిల, 

యీళ్ళూరి నిట్లని యెొంచె ధీరకన్,” ఉ. రా. ౭, 

అ. ర ఏళ, 

తొక్కటము = తొక్కుట, (ఒక్తుడుఎ “క. కామరన 
చేక్రవీనులుతో మొనసి ర. తొక్క_ట 
మున దో ఇంతో మలకలం బడి 

శవ్మ్క_లుల శ్రాంగి వేంగుచు ప్ *% రసీకం =, | 
అ, రాగ (శ. గోర, పూ 

తొక్కిస చే, వి మల్చబంధవిశేవము. (శ. ర | 

తొక్కు. దే. స (క్కి. నళింపంజేయు, “చ, తొలి 
తొలి యొుల్లపాషములుం దొక్కూచుం బల్కైడు 

నట్టితియ్యపుం, బలుకుల నచ్యుతాహ్వాయము. 

బల్మ రం అరా నృసీం. 3, ఆ ౧౪రా 

వి. (క. ఈ తొక్కు.) ఉప్పును కారమును జేర్చి 
టోోటిలో నలయలాట్టిన మామిడికాయముక్క..లు 

మున్నగు వానిముద్ద. WE లంక చ్చ ళా రుందబిం 

డ్థూరుంగాయలు మామిడి తోొక్కులు, . .”వాంస. 

౧ ఈ ౧౦% చెజ 3, ఆ ౭౦. విణ, వేం 

అవ్య_క్షమధురము. (పలుకు) “సీ, తాలిమి రస 
సేవ సోలి ముభ్రాడురాచిలుక నా వెడందొక్కు.6 

బలుక్షు 'అగావ్బి కు సం క, ఆ ౭౯; 2 

ఛ్రాక్యయనది, పనికిరానిది, “డ్ అక్ష గ్రాలెనాక్త 

{ 

| 
+ 
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తొగటవాండు చే. వి ఒకజాతి చేతకాదు. 

తగ 

కండు గన వారసీ తెమని కూంతు వేతికిం, జెక్కు_డు 

పాజ యాయ,,.దినాంతవు నరికు వచ్చి ఖు 

ల్లొక్మ్క-లం నామొగంబున కొదుర్చుశు గొన్ని 

తృణాగ, ఖండముల్ ౨ శుక. 3, అ, రణం, 

| తొక్కుడు. జే. వి. (తొక్కు ఛా, ఈ తొక్కు 
ఒత్తుడు) సమర ముం “ది. తొక్కుడు ఘునమంచు; 

డొ నిల్ను చుక్కునికి). చూచుచు మిజు కెకి 

స్త మహిమా, పల సస 

తోగ, బే. ఏ. 1. కలువ. “సీ, కటికచీకటితిండికర 
ములగిలిగింత చెవ్వాండు తోెగకశ్నా నవ్వం 
జెనకుల'” ఆము ౧, ఆ దుక ఈ, ఆ, 

౧౩.౨; 2 కష్టము, బాధ, “ద్వి తోొగలు వెట్టిం 

తుము దుహైరిసతుల, తొగలు జానకి యింక తలం 

గంగ వచు. * రం, రా యు, ఉరారి. పు, ౨౯, 

వం. లి. గుంపునమూవాము, చ...ఎమ్మెలబెలి 

మిన్నకన్ను లవ మోక దొగలక పొోగలం౦ 

గలంచు,..” చ బంధ 3౧౯); 4. రీతి, క 

తొగలగముల్ట్ర,దుకుతా గలం రాజిల్లంగనంగడలి 

మిన్ను ముట్టి కడలుకొనంగంబొడివె కీతఈకరుండుో 
భాగ. ౧౦) న్యం ఫూ. ౧౨౯౫. (శర పా 
బహు. స్క ఆ. గత, ర. వతీనెేేషము. “సీ, 
కైజు కశ్కెర గువ్వ కల్లెడు శేరజ మాడెలు 
తొగ సిజిగాండు కరడు. ; సుద, కి, ఆ ౧౯౪. 

దిగాం 

సు ,క్కుచు, వేము తొగకంటి. డే, వ్, (తొగశకన్నుశాఇం స్త్ర ఫ్రీ గళ్ళ 

జగములయుకిమాండ నిశుుంచొగడంగం సబదినూర్డ 

నోళ్ల ప్రోడయుం బలుకుం, దొగకంటియ:6 జాల 

నిచోందగునే పెజవార లెర్నుందగువా రనంగన్ఎో 
అచ్చ. బాల, జర, అచలా, ౨, ఆ. ౭5౨. 

తొగకొమృతొలంగబావ, ద ద్వ వి. సూర్యుండు. 'వేంక, 

జీవ. ror 

తొగచలి. చే. వి (తొగచాఇల్ర) చం ద్రుడు “చ 

బగడంయపుందీగలో కటుకుబంగరు బొ గమ లౌ 

తొగవిలితున్మ_లో మరునితూపులొ, , ,ఆటచేడి 
యళ్ పీలా ౧, ్కై ళ ep 

తొగశణెలిజాయి బే, ఏ. (తొగచెలి+ణాయిి చం ద్ర 
కాంతళిల “చ. తొగఖజలితాలిజోతి హిమ 
తోయము జిల్క_6 గిరీటివచ్చతా, నిగనిగలు, , ౨” 
చం రక్కా వై ఆ ౧౧౫౨. 

కీ 
తో చు కరకర. తొగటవా డనంగను 
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సాలిం డదనంగకు సాపయనలలి్ ఆం, నా ay వొళకుం జేలలుంశు సేతుం మైవం ఇలజే హాము 

తరి, హుంకు ౨, ఆ ౧౪ ల, అ, గా కాక్ ౧౦ ఆఅ, ౧:౩. 

వొనడు. దే, వి లోవలి కణంగుటు గద్య. తెగ కాళకకొను చే అ. కి INERT) ఎ 
డించుకయు లేక తోరమల్ గాకమిగుల వట్రు కూన “చ వకయ్ యుండనిము. వచనములు 
వలునై మిిచుపెందొడలంకం. చా. యు a ౧ వల్య_క యుండనిము క కొళకొనరాిము లి 

పు (శ. రు రతొగలించుక యులేక,, * అని! నధ ౧గాంలిం జ 

ముద్రిక పా | తెగరుకొల్పుం చే స క్రి ఇతెనకుకొజ కా, ప్రే 
తొకదొరు. కేం ము (తష కడదాక తు దుకు | వఎెజ్జపడంకేయు “చ గరికారునోపుర్నాగ పకక లిక 

ba న న చుడ న వంకజరాగరశి ౬ గక్టెఆ యణజచాయం బలు 

గగలజేని మూంకలన్ అచ్చ, భొ.ర.ఆ, 2౨. WL ల తలే wl ee దివ సంబ్బుడు నక్కనిమింట బోవ చో,మజఆచి 
తొన చెచ్చెలి. జ ఏ. (ఈసి నెచ్చెని) చంద్రుడు. విధాక పాటలిమమధ్యమసంధథ్య క? జేయ లేనియా, 

| 
t “క బలములు గెలుపుకలంపులు నలుకలు బంక 

న్డ్ స్ట సొంత యు పీర్చుకోం దొగకుకొల్చినశి వడిం బట్ల 
ములు దలయయ ee వ గాః bs z = ట్ 

కి! అచ్చ, యు ౦౮. 

తొొగహాదాయ. ద్వ. ఏ. చూర్యుండు. ఉం, పస్తు 

అంబుననో అము, ౨, అ. ౧౮౫, 

' తొశరు మోముపులలపం ద్వని. (తొగరుశామోముషా 

పులు చిలుక . చేంక తిర. ౧౦౧. ఇస్లేః 

తొగరుముక్కు_పులుగు,. ఆం, సంం తిర. ౧౪. 
5, అ. ౧౦౨. | 

' త్రో జేయు. ద వి, తొనగపాచే: క ద్ర శి 
"తొాగశేలు. డే డే బి. తొగచషామొలుం చంద్రులు.“ (నీ wows Sues Me Sa 

“డ్ కేలను బోటువాలు దులకింహ దలం దొగ: అ ఘు న 
రింఖన లః జూడ. చం. ర్క ప్తి, ఈ, 50. ఇట్లే: 

మెలుమెనిసా,చాలున నాలు, ..కల్లుసామికిన్ ! 
క సా ఫ్ర ళ్ తొగలజేండుం డ్ ర్క ళో, అ, ౧౪౭ 5 . 

చెన్న. ఫె ల! ఆ హ్ ౮. 

కక 

తొగర. వె. వి. (సం, తువరఃం ఒగరు. “సీ. ల్ల. నొగలగాదిలి. దే. వి చం ద్చు(డు. “సీ పొగడొందు 
యా మొగమెందుం దొగల గాడిలివిందు . జగిలేంగవ్రనుం 

రనం దొగ రకం దగును గహాకాంయబు,,.” ఆ 
ల దీవ మొగలంట్రోవ.” నీలా, ౧, అ. ౫౬: 

భా, Ef nO 

తొౌనగరా ఏ బ్య. వ" తెగ4 రా) చం దు డుం కక! తొ [లవి దు. చే న (తొగలుపావిందు) చంద్ర" డు 

నగరాట్ము_ చపలుసీరి జిగినగరా క జకులు “స్వీ చేలతాలుపురాచ దూరి గాడిలికందు దొ దోసలు 

నగరా మొగముం, వొగరా చగళరా. క్ రుదు : చీకటిచాల్పు తొగలవిందు.”” అచ్చ. బొల, ౭. 

గృ అ. ౫౬. ఇటే: తొగరామే. య. క, ఈ ౧౧. | తొగలువెట్టు. దే న. క్కి. (తొనలుశావెట్టు) బా 

తొగరి. వై. ఏం (నం. తుపరీ) 1. కందిచెట్టు; 2. ధించు.. “ద్వి తొ గస వెట్టంళుము మనా సరులట 
విశదం; గి నుర్శాష్ట్ర నరేశ్ పుమన్ను. (వ్యు) నొగలు జానకి యింక? 'దొలలోంగవై. చు” రం, 

త. ఆం శ" ముడు. జస రో, యు ఆరాక పు, £౮ పం. 

నగుచు6 ఇజవ నీ రడ మదిందచొగరింవవయ మగడు తోగనూండుం జీ, ఏ. (తెగ? సూడు సూర్యుడు. 

శీల దోయిటి వట్టకొ,దిగి కుచ్చిలి విడువలువక.| “మః తోగనూం డల్టీనం దమ్మిముద్దియకుం.. జేతు 
బిగిదడిమొలనూలుబోటి “పెంపునం బెన్ “అచ్చ కాచి నిద్దంపు మే న. నన్నట్టుమడుంగ్గుదువ్వలువ 

ఛా 9, ఆ ఈర. పు ' "| లిక్చెం గూర్మి.. ” అచ్చం అయో, ౪3+ 

త్రొగరు, బే, వి 1. ఎలుపు,రాగము. “ఊం, ఇంగిలికంబు | ననూండుకా.. ద్వ. మి. (తొగనూూడుశతాం 
నం దడిసి యెత్తుక సీసపురెంటే మో యనక్కొనింగి సూర్య కాంకళిల. నీ చిలువమైవరిపచ్చపలకల 

గరుత్నరంపరేల నిస్తన లేం దొగ శక్యా..."  వేతను తొననూండుతాజిగి దూలములనుో వ్రబంధ 

అము. ఈ; అం ౧౦; 8, ఎజ్టనూలు, (శారు ౫౬౬ నీలా ౩, ఈ కం, : 
విణ, ఎజ్జనిదిం. “క్క అగలుం గుంకువమపువ్వును, తొచ్చియము=ఐతోబ్ళెము, శర ౨. 



తోఇ్బి 

తొశ్చెము, మై. ని (సం. తుచ్భమ్) తుచ్చవ దనము, ' 
“వ, 4, రఘువరులసచ్చరితోచ్చయంబు లుచ్చ. 
రింపుచుం దొచ్చెంబుల తొచ్చు సేయుచు... ! 

రామా ౫ అ, ౧౯౯. అం ఛో, చు, ౧౧౪౭.' 

విణ హీనము, (చూ. తొళ్చిముచేయంఎ 

తొచ్చెముచేయు ద్వ. స, (క్రి. (తొచ్చెముగా చేయు.) | 

హీనవటిచు, తక్కువచేయు. “వ. ఆమ్మ క్త శేశియు 
నచ్చోట నచ్చవెన్నెలం దొచ్చముచేసి యొసం 
ననినుక దిన్ని లై నున్నయది యట్టణటంశేసి ..” 
పసందు, ౨, ఆ. ౧౫5. 

తోొటతొట. చే. వి. నీరు పువ్వులు పండ్లు మున్నగు 
నవీ రాలుటయందలిధ్వని కనుకరణము. “కం కట 
చెట తొటతోట రాలెడు, పొటపొట చినుకుల 

భర్మిత్సి పొడనట్టువడక సొటసొట నాశట 
సోలుంచుం, 

mn 
{ 

5 

Po] శతకాల. ఇఒ. 

|| 

చాసెన్.” చెజు ౨ ఆ. గిరకోడ, వరాహా. ౧౦,' 

ఆ, ౧౨౪% 

తొట్ట, యు, దే, విణ. స్థూలము. కీ అక్యంత గాథ | 

దంతగ పీడనమునం దొట్టనాకెఆచెత్తు రుట్టి 

పడగ” నైవ, 8, అం రణ, వై. విణ. (నం, 
దుష్ట) దుష్టుండు, (చూ. తొట్టం 

తొట్టగిలండు. ద్వ ఆం 8" (తొ టల్ స్త వడుం 

తొట్రువడుం క్ష చెట్టకపో నని యాంకటం 

దొట్టగిలంబడుచుం బడుచు దురదుర: జని వే, 

నట్టింటం గూరుధుండీను చెట్టుననం జాల కమ్మ 

ఢోతణ భీతిని పాండు. ఈ. ఈ ౧౬% 

తొట్టగిల్లు, చే. అ. క్రై. అతిశయించు. “సీ. తెల్ల 
గృుడ్డులు చేలగిల్లి తీపులుపుట్టి దోవముల్ 

పొందు దొట్టగిల్లిలో కిక, ౫, ఆ ౧౧౧. 

తొట్టరి వై. విణ (తొట్ట+ఆరి) దుష్టుండు. “ద్వి. 
ఇట్టన నింటీలోనికి నుర్కు6 డనుచుందొట్ట్రరు 

లిరువ్చురం బట్టి తెం దనురు”” సండితా. దీక్షా, 
౪3, సు నర్వ, రె గలా హూ 

తొట్టి, జే. ఏ. (౪. ఈ తొట్టి) 1. నోడు వెడల్పును 
ఆడుగు సన్నము మై నగంపవంటి పా కృము. “చ, 
శొుమడులపన "కేంసభద్రకరిమాడ్కి నుధన్వుండు 
చొళ్చ్ళె బిట్టుగానుడి శెడినూ+ తొట్టి బలియుర్ 

_ హరిదానులు సళ్యసంబదన్ శై. ర, ఆ. ౧93; 
2. వీరు నిలంచుటకు గట్టినకుండు. “గీ, గర్భమంటకిం 

| Slee అ అనా 
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దటతళ వడు వాతకములదై న్యము పై 

ఇకను తొట్టు 
వల జూగి ఆము జు అ, ౮; 3, చెట్టుతొజ్ల 

ట్ అ క్ గీ, =, తొట్టితొట్రు, క తొజట యన? 

పోంచు గోట్కరమ్మ. + * అం. భా. ద్వి. కరా 

శీ గాలిచే నీటిగా గొట్టుకొని వచ్చుకృణాపి 

సమూహము, “సీ, ఉత్తుకయవసాడికో యె 
విలసీల్లుం వొట్టి నాం దొట్టు నాం దొటుప యన,” 
ఆం. భా. శ్ర ౧4౭. 

తొట్టించు. ను న, శ్రీః (తొట్టుధాం ప్రే సృవింష 

జేయు. దిష్టి. దట్టించి కట్టించి దర్చంబు బలము, 

వట్టించి రక్తంబు వాంకం దొట్రించి” ఆమ, శ, 
౨౩ అం ౬ఒలి, పు లగా, వం, 

తొట్టికట్టు. బే. వి. కత్యుురాజగృవాముయొక్క_ అంక 
రువు. “సీ. దురములో6 చెజగంటిదొరశు "గెల్చిన 
నాాంటికతలు వ్రానీనతొట్టికట్లు దచాంటి* య ౪, 

ఆ. ౭౭౪. 
rie = టా తొట్టినోరు. చే, వి. (తొట్టి+నోరు) తొట్టివంటి 

నోరు. “సీ, చెలువ నీజిగిగోము గలమోము నటి 

వారితొట్టినోరను ముద్దు వెట్టం దగునెోవాంస, ౧, 

ఈ జయం 

తొట్టిమంచేము, ద్వ. వి, (తొట్టి+ మంచేము.) ఊయెల 
మంచేము, “క్క సీత్ర స్త ఎభవిజృంభితోజ్ఞ పల 

హిమానీశు భృ సౌధంబులో, నాలోలం బగుతొొట్టి 

మంచేమున నొయ్యం జేర్చి జోళొట్టి యు, 

య్యాలో జొంపల యంచు నూంపుదురు కుదాం 

ఆాబ్బవత్రాకు లాాబాలుం వొలశ శాంకశేఖక 

కృపాపారీణు గారా మునన్ . ఊద్భ. 5, అం, 

తొట్టియ = తొలై. (శ, ర) 
తొట్టియల, దే. వి. ఊయల. “వ... అఫ్రూర్వ వైభవం 

బున నున్న యొక్క. రాజును నకనియగ భాగం 

బున బసీండితొట్టియలలోవలం చొత్తులలో నున్న 

యొకచక్కనిబాలికనుం జూచి * కళొంగ్సిల౨. 

తొట్రిలు, డే అ. కీ" (తొట్టు థాం వెలికిలు, “వం 

నీవూ ర్కొక్కినచందంబున జట్టిపడి తొట్టిలం బడీన 

పులులపవిధంబున నిట్టట్టు తరఠలిపోలహాడక . = 

స్కా క, అం ౨౯. 

తొట్టు. దే, అ. శ్రీ ఓ వ్యావించు. “గ్ల జనము 

లానందమునం చేల జగము 'లెల్లందొట్టి నింాడారు 

వెన్నిల నిట్టవొడిచెో నిర్వ. ౬ ఆ. ౧౪%ఓరామా. 
౧, ఈ ౧౩౬; 2 వహించు, “మహా స గర. 
కర్రు,వీర్య్రజంబుక్ దునునుం దచ్యోణితంబుల్. 



తొటు |. 
వ్! 

= గ 39 దొరంగి మడువుడై తొల్లై నయ్యుద్ధభా మిక్, 
భార. ఆరం ౫, ఆ, ee, హంస ౯౩ ఈ ఇక్క, 

ల్ బాజెక వ స rig “రా మలా 

సంగ Ses 4. ఎః జట్టు, 

“క జేవానదిలేోవల సంధ్యానిధు లొనరించు 
చున్న నది యొజింగి ధరి త్రీవిభుః డు వేయిచేతుల, 

నావాహినినీరు దొట్టువట్టుగం చేనెన్ ౨” 
ఆ తగ వశ ౧-౧, ఈ కరా ర్, నిండు 

కొను “వ... అనఘ హినునలిలములు 

దొనలః దొట్టి జలజలన జాలుగొని వెల్లువై ... 

వను. ౨ ఆ. ౧౧, పారి. రో, ఆ, ౬ 

హ్ హు ౬, ' 

ఇలచలువ 

లో 
దోచి 

నక భామలు దారును గ్రోలి (కో కోలి... 
భాం రాయు, ౨౨౧౩; 7. వ. పోలి కర, 

ములు దునిసినమురువు దప్పినవా 
చీలిన దొట్టువారు” భె, రా. ణర౯రి; 

8. కలుగు. “పీ, పదియైదునంజలు వరువెత్తి చన 
లేక దగదొట్టి పెదవులు దడుపువారు.” షిశకుం. 

3, ఆ. జా! నాంస, ౨, ఈ ౧౫౧; శీ. కూడు | 

ఫొను చేరు. “వ.,.ఒకొొ-క్క-వట్టునం దొొట్టిన ! 
'తెట్టువలు విలయసలి లమధ్యంబునం జేలుసముస్దండ 

ఘ్యితమధునై. టభనిశాట మ_స్తకమ స్తిమ్యపరంపర 

ననుకరింవ. ..* వరాహ. ౧౦; ఈ ౬౨: 10.; 

మునుంగు “చ తొడరి చరాచరవ, నలితో జగ 

మింతయు చార్జి ద్ వూదా లలి తాబ్బపీకమునః , 

చొలర్నుచతుర్ముఖు . +,” భార, ఆర, ర ఆ. 2౩౮. | 

స క్రి" కే. పట్టుకొను. “న శ్కేపు వాపోవం ' 

బట్టి లంకియకుం 'దార్చిశో లవియం గొట్రి మెడ 
నొక్కూుకుండు గట్టిగ వెడలీంచెం దలత్రాడు 

శీలం పో ట్ర్, మారి కా మాణవ 

కందు పాండు. గ ఆ. ౨ 

“క ఆతులసిరాహారకపో, 

నొడలుపట్టి నరము లు,న్నకమై తోంపల మరణ 
ప్పికమతి నయ్యబల దొట్టి చెన్దయు నా ర్రిన్ 

మార్క... రాఅ. ౧౩౯ భో. శ. ౨౪ త 

త్ర చక్కు. చ. పరువులు పెట్టుచుం జిలుకం బట్టుచుః 

బుక్నాడిలిశ్నాం దొట్టుచున్,”బవాం, ౫ ఈ లే; 

{ 
1 

త 

Pa న 

౬; ౧ నాటు: 

గు sis “జ తొట్టిరబాణముల్ దొలవాం | 

వయం చొదవంగ్ దోయిటా, బట్ట నోవో 

i 

| 
'తొట్టుకొన, దే అ. క్రి 

ష్. 

వ్ర శదారుణనియతి. తొట్టున. జే, ఆవ్య. బు దు, ఆకస్మి కము వ, 

శు 

FE మి 
క నజ € Ll ఇ oy ద్ ఎపిపంచు. “ఉం. మేకు సిటటున డొలు 

డం హో 

ఖే అ జ సాకి భూ మలయ దులలనాడు బురాను-ముల3,ద టి 
ap 

న అభా ర్త 

జంబంకం... జాలు హాట్ కక్క చి. 
వ = ర్ 

5? ~ 
గల CH oT స య ర్ 

నాే'బు పరీ 

= కంక, వరః 

కయవసాడికో యె వీల 

నాం టట్టు నాం దొట్టువ యని” 

అం. భా. ప్ర. ఇ. కీ. సంబంధము. (చూ, 

కి. (తొట్టు+కొను స్వా ర్థమున) 
l. Wma గ తొట్టుగొని సంజకం వున్న 

ట్టున ర బాసి సితనభ క్రి చనెదురుకోనళ్లై సిరి 
వచ్చుటకునౌ పట్టినకింబట్టుడ డ్డి పాలకి బో లన్.” 
రామా ౨ ఆ లాలు 2 అఫికమగుం, “గీ, ఒక 

విధంబునం జతురాన్యు నొద్ద శకేయికడుం బ్ర్రయ 

క్నంబుతో మొక్కు. సిడి (వృయాస్కమునః 

గరంబులు ముకుళించువొని మొగంబు, లెత్తి దగ 

దొట్టుకొన వార లిట్టు లనిరి. ౨ ఉ. రానే అ 

౧౧. 

తొట్టుతోట్టునం జే, ఏ, చుక్కలు మొదలైనవి రాలు 

న. ' దగథ్యని కనుకరణము.“గీ, తొట్టుతొట్టునం 

ఖీ చీటు డుల.,బిటదొర క్లరికటడి కటి 
౪ యం స లు ళు 

డమ. టవలు, 5, — * 

'అనుచున్నంత్రలో నోట్టుెటినోతి చాన దొట్టున 
వెలిసిన...” శుక, ఏ, ఆ. ౨౩౬౧. వి, వదుట యం 

దగుధ్వని. కనుక రణము. “క. అట్టివారి వట్టి కోలం, 

దొట్టున యంత్రంబుపడివదొర లాత రక గ 

మెట్టిక.. పాంచ షా ఈ కిదిన్ - 
న 

RE 



తొలి. డే 

& 

బడు, “కం ర్రౌజ్ఞుడు రమించు నొక్క6డ, 

పాజుయు వెక_ం డం సి తిం బరళోలోం జేయిం, Mee 
ద్రాజ్ఞుండు బలవంతుం కణం, బ్రాజ్ఞుండు కలవామునం | 

క్ ట్ర వడక తొలంగున్* భార శా కో అ. 

౬, ' 

టవ “వ...తొండంబు లెత్తి తిరుగండ్ల 

సరులవవెన es బున వెటువగట్టి పొల్లు ' 

తోడి టు. క ంచు. 

రుధిరవలల కంఠబిళాస్తాక కీకన వేశకూటంబుల ' 

చేర్పున శూర్పంబులనే గర్చువ స. . 

కళాలా ఆ ౧౧౦, అం ఫె ప్ర ౧౫౧౨. 

. ఓ నేయువాండు నూలుకండె నుంచు | 
కొనుపనిముట్టు) నాడె. “సీ, తొద్రెశాడె యనంగ€ | 
దురిపేరు విలసిల్లు... ఆం. ణా. ద్వి ౨౯౬; 

ద, ఉయ్యాల, “ట్, పీసణులార యొక్కు డిబె 

హంయ్యులతొ కల నింక నిత్తణిం, జాగొనరింప 

చేల యిని సంతసమొవ్చంగం దల్లి నొక్కి, 

వ్యాగమనూనదామమయ మె శెలువనెంచాడు 

తొట్రై మంచి వే,వేగమ వీరభద్ర వృశివీవరుతో 

నొకతొ ట్రెలోపలన్,” చెన్న, వ ర, ఆ, 3౮౮ 
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క. (తొట్లు+వడు క తొట్రిలు. జే. ఆ శ్ 

త్ 

టు 

l. తడబడు. “ము "4 + క్కి 

తనివజ్జం దగం చాను చేరాం బదవద్న ంబుల్ ఫొఏ3ం 

దొట్రి న లక్ భార. ఆర, ౭, ఆ ౨౧౯ భార 
sy అ 6 . విరా. చ |! ఆ. ౮౦; 2. వ్యాపించు. “ట్ల వట్రువ 

గుబ్బలు దొగరువా తెజయుం జితునవ్వు వెన్నె 

లల్, దొ ట్రి లుముద్దు మోమును, , విజ ౨, 
ఆ. ర౬, 

వడిం డిరససచు నొండొ౭టిం చొాంకు. 'తొట్రిల్లు=తొ ట్రిలు, (కడయుడు.) “మ,..లోోచన 

వ ద'ంబులబొన్న భార "తెనయక సంభా)తిం చాద 

ద్యయం,బుకు ద్యొట్ట ట్రిల్లంగం బాణి గోపికలు నుదూ 

తార్హలె తోం he సవారి. పూ, ౫ ఈ ౨౪౬, 

ట్ర చే, వి, 1. నలనముతడంబడుట. “సీ. జీరుక 

నాలగనమ బేుుకుపాటు నాం ద్ట్రుపా టనయను 

Men చాయ. స్ట లనసమాఖ్యలై వెలయు 

చుండు.” ఆం, భొం వః ౧౮౩; 2, తొజ్జకోట 

రము. “గీ ..తొట్టి, తొట్రు తోట తొజట 

యనం దోంచు. నోట్టరమ్ము...* ఆం. భా, ద్వి, 

3౮7 J. చిన్నకంప “ద్వి. ఈతతి శిశువు టో 

లీడ్నినవృతు; పాతంబు గలి గె నుత్పాకంబు గాచె, 

మడువులు పసులకాల్మ డి కువ్వు ద తర 

దొట్టును నచుడూరుబు లయ్యెం” అ, మః ఈ 

౧ ఈ, ఈర, పు, ౨2౨ పం 

తొదల. డే. వి ఊయాల, “చ... శ్రొందరయగల్ గద తొట్రుకొను దే, అ. క్రి. (తొట్రుషకొనుం 1 
'లించుకల్వతొ, శ్రైలలం గుమారుం గూంతును 

ఘటించి భజించునదీలలామకో  వమలకుముగాగ 

ాళికులమంజురవంబున జోలవాడుచున్** స్ 
3, అ. ౨భి. 

తొ ట్రగిల్లు. చే. ఆ. క్రి కడలుడు, ఓరీ . తొట్రిలుట 

wn దొ ట్రల్లాట యన సలననమాభ్యయ 

చను. ఆం, క త" ౧౪. 

తొట్రింయే. దే. స క్రి, Sarg EN 
థోట్రించి నొర్జలోం దోడేలు సొచ్చిన ట్లీగబ్బి 

99 వెళ్ల స నట్టిట్టు సేయు. సా, ౧) ఈ ౯కి 

తొ ట్రిలంబను. ద్వ. అం శ్ర" (తొట్రిలన్ పడు, 

నంభ్భమించుు తొట్రుపడు. చ. ,.మొగంబున 

నక్రులం వెల్లింగొల్పుం దొట్రిలయడు జల్లనం 

శిదరు జెందము గూడ చచ్చు నన్ను. గ్కేవల 

మును ముట్ట "నెవ్నరికి వచ్చు ననున్ ,,.” కొరతే 
విరా, జ "ఆ, ౧౦౪ 

Ver ద్య. షష వ 

తడబడు. “సీ. కురుటేరు గొన వచ్చి కుంకల_న్ట 
99 బకనిస్తులవిలాస శ్రీ లం దొటుకొనుచుం సొంబో, 

లా ఆ, ౧౬౦, కవికం ర, ఆ, ౧౬౦. పు, ర్త 

కలియు. “గీ, వలపుగాడుపు లూర్వులుం గలసి 

ed దు మెదలు ఉంతలమ్మలు దొట్రు, 

ఫొనయల వీ శకం. ఐల) 9 ఆ, ౧93% 

తోట్రుశొల్పు, దే, స. (కి. (తొ, ట్రుకొనుథా. ప్రే 
కః డంజేయు. చే త. 
త్రో వ ర a చేమం ననవత్యుం డయు్య్యను నన్యభా gc 

కొనక 4౪ as గొస్యం- 80౬ 

*(తొట్రు టు +₹పడు) తడ 

డు “సీ. ల ల 1 దలంచి ్మజచిపోయెడి 
వారు నడవం బోవుచుం దగ్నొట్రుపడెడువారు.” 

కాళ, 3, అ, రణ, కాళీ. 89, అ, ౯౦. 

గ ట్సుపాటు, ద్వ. వి, (తొట్రువడు థాం కడం 
బాటు. “సీ బెగ డంతకంకకు మిగిలిన నింతికి6 



తొ అ = త్రో అ [ (హా. ఈ 

టు తన్ చే, శ్రీః (తోట +కొకు 
w= మ. క కలం క తొట్రువు 

అ వండితా. వర ర్వ ౫౨.9 పొ. ౧౩, వం 

తొట్ట, జే, ఉయ్యాల, “శా, జోల గాడి 

యాడింతు రాలావణ్యాంబునిధుల్ వధూమణంలు 

తొట్లం బెట్టి రాజాక జన్,” పాంచాలి. ౧,౪. 

X3, నిప్ప. అం ఈ ౪౫ 

తొడ, జే. వ. (క. తొడ గజ్జేకు మోకాలికి, 

నణశిమిభాగము ఊరువ్రు. “గీ. తునిసీ తొజు-గిన 

జోదులతొెడలు సాముజములకరములు నొండొ ంటి, 

చందములు గ్యనుంనొనంగ వింత లగుటను సగ! 

రాంగ్కణంబు రమణీయమును భీషణంబు నయ్యె.” ?, 

భార, శల్య, ౧) అ. ౧౨౬, ఆం, భాం ద్వి. ౧౩౫ | 

తొడకు. జ అ. క్రి, నీరు మున్నగునవి యొలుకు, 

తొనంకు, “గీ. నిగుడునాయువు తొడంశని నిండు. 

కుండ,” చంద్రా, ౧ అ X2౭. 

తొడ(గు. చే అ. కి. (క తొడగు, ఈ తొడంగు.). 
1. న. గదు ..ఆమహీశుం డళం. 

డీక్రార్యేయు నీయుగ నేల య నృపు 

లెట్టు గల్లి రిల యొల్లం గైకొనం మరిన్.” 

భార శాం ౨; ఆ. ౬౬ 2, మొసలుకొను. 

వ వ, పొడ్యమిం దొడంగి పదునాలుగు దివసంబు | 

దూమె(డువడ్డు సమ, 

భార అర ఇ) ఈ ౧౧౫ ఫెర 

వా 
న్ ప్ 

టుప పం 

వ్ 

విం cc 

లొక్కొక్కగింజ గా 

రూ ర్చి UR a 

విరా. ౧ ఆ, ఇ; ఈ యత్నించు. “చ. అదియును తొడరాదు. స్ట! న. 
చెల్లభంగి వెర వారసి చూచితి నొందు లేదు బె, 

ట్రిదుం డగువాండు గన్న మిడి డెప్పర మేమియు 

లేక యుండ నంశెద నని స్రూనెశేనిం దగం 

'జేకుజుం సోర్కి. తొడంగు దీనికికొ, మదనునిచేత 
నమ్తగువ మానము దూలకమున్న 

దశః, ఇ, ఈ ౧౩౧, భర శాం ఇఒ, ఆ, 06 

తొడకు, చే. వి వశువ్నాఏివకేవము “281. కలమయీరు 
శ్వ ల 

తొడ వాడకము కల్ల ఎప్పు జం స. వెన్టలును 

వాదిగా నెన్న నలవపకాలవేోగను బక జెల్ల” 

వవవాా, ౧, ఈ రగ, ప్త సృ, కం 

పెడగొడుకు చే, వ (తొడ భకొదుకు మైకుకు 
ల సి 2 లో శ . ప 

నారును కవు. “స తీొదొడుగ. తబ 
ఆ Ee ఇమే అశ శ జ = ల్ల నటి లు గో చ్చు జబుయబుట్టుక్ర బచ్చు క కెముటి యన కూరకు 
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ane pew) గ వక అ లో ౨కు, 

ఏ, తొడన్ క్కూడు. చే. విణ. (గొ కము నెవడు) 
2: wr seg = 7 

నమగషముం వృవుంజజలు  తొద్హహెకుంపుా 
ఏ ప ఆ 

త జనం జు ల్ జ్ , 

నున్నాము. అప్ కచ కమ కోని. కగుట 

కషము 
కు 

' తొడ పానెము, దుః వి పఎహానమునక్ష సె మని 

యూపించుదు పల్టలత్దవు నలుపుట. (వాం) 

' జ్ జీ Fa ~ wa 4 , తొడపుట్టువు. =. వి, వైశ్యుడు. శర) 

' తొడజెల్లము. జే. బి, తెడగిల్ల ఓ “క ర 

తొడయు. టే దే స క్రిం 1, he వృశుళించు, 

EI మెడి య నుగం వేదిక . జేక్సులు 

ద్దాడేసీ వార్చి . నె, వ ఆ, ౧౪ ౦, కాళ. 

క్ర &, ౧౭ వ్ర 2 తుడుచు, జర ఆస్యంబు 

దొడసీ సీ రంఘల శిరమునం బ్రోతీంచి యోన 

సంపుటము ముట్టి” భార. ఆవు. 9, ఈ ౨౮౪, 

మార్చ_ క, అఆ, ౨5౬; ర. తోము. “గీ. కసటు 

వోవం దొొడసి కడిగినకనకంపుః, (బ,తిమవోలె 

నొవ్వు నతివమేను” కు నం ₹,అ ౮౦; 
4, నశివంబే ము, “స్పగ్టర తుంచె జక్కాడె 

మోంచెం దొడనెం గడప న ర్యుద్దతిం గల్టి 

కానా వముచకి క్రోశీధరత్రీవ ధం దుక వృత్య 
సీక్రుుడు “హేః గృసంచారోద గళ్ళ ౫fE జలము 

కొని హం లే ౨ కారీ ౬, ఈ 

౧౭౬; 5, స్పశుచు. సే పాణీ. గీ వల్ల 

నుబున నానన మన్హ నల్టంది"'డయుచుకు. మ 

భార. స్త్ర న్నీ యి అ 2. 

శ్కీ* (తొడరు+ఆడు.) ఛిక్క. 

రించు, మోజు. త నిజవదనామి తాసీతమణీకచ 
నీలవిళెతి వావాను ద్విజివరబర్హి బర్హ_వికతి౨ దడ 

శరాడి...” క. నం, ౧౮, ఆ. లకు 

తొడరిక బే. ఏ. అనుసరణము, (శ రు) 
393 శల గ్రక్యానన్. తొడరు, దే, అ. క్ర 1. కలుగు. “చ. కడ్యగి కుమారు 

పేకురము గబ్బు నుబ్బును దొంగలించరాం 



బోడి... 

దొకింకయ౯;, దొడరదు నొక్చి... 

5, ఆ ౧౧5, కవ 8౪, ఆ, ౨౩౬ 2, 

ప్రారంభించు. “క, లి. ండక వలువ్వుర,తో 
కవ మెనగంగం. బలుకందెడరక యు మదిక్ ! 

శేరుడ గలనాగరికలు"దారు గచిసీ పలుక వలయ, 

ధరణీకుకడన్ భార. విరా. ౧, ఈ ౧౨౭; 3! 

“కీ కురుకులవృద్ధు నిర్మలచిత్తు 
సు నమ్తలించి.! 

లో దోడ. 

భార. 

అమహాపురుషు డెందము గావ్రన నం 
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యత్నించు. 

గాంగేయ. ౬ జంపి రాజ్బము 

తోొెడకినపాండు పశ్రులకుళు 

య్యె...” భార భీష్మ. ౧.ఆ ౬౦ 
ఉద్యో. ఈ) ఆ. ౨౦౩; ఢీ తొట్రువడు. క్ల, 

వ చినపొాదల. బడల్పడంద్రోచయుచు ముండ్తకును నలం 

దొలయచు. దిక్కుల్, చూచుచు. దెడరుచు6 
డ్రైట్ట్చుశేచుచు లలితాంగి సంచలించుచు నర 

గన్.” భార. ఆర. ౨, ఈ ౮౬ భార, ఆది, 

ఆ, ౧౬౦; ర్, సక్తమగు, కగలంనొ ను. ర గ అర 

యయ విషయము లెతయు దురంతములు వాని 

యందు దొడుంనం కేబుం,బొరయుదురు దొడర 
కున్న రబరమవవబి యిమృహోనుభ *వులకు నగున్ 

భార. శాం. ఈ, ఈ 3౧౦; 6. ఎదిరించు. “క. 

కడునధిషతోడం దొడరినంచొడిచిన నోడినను 

బురుముపురువగుణం బే,ర్పడుంగాక హీను నొడు 
చుట్క కడిందియు . భార. సభా ౧, అ, ౧౨౩౨; 

శీ 1, ఎదిరించు. “క మనవీటన కా దయ్య, 

ద్దునునకు సరివింటివానిం జూడల లోకం,బున 

ఇందు లేమి 'తెల్లం,;బశుమానము లేదు దొడర 

నగుచే వానిన్ * భారం ఉద్యో. ౨ ఆ ౧౬౭ 

భారం, విరా, ణ ఆ, ౭6); 2. అనుసరించు. అర్లీ 

కడం జన్నపుందిండ్డు దొడరం డ్రిమృరుస్రోడ 

కుజ్జలగవి. తోడం గూడి యాడు” నీలా. ౧, 
ఆ. ౪౭౪, కువల, ౧, అ. ౮౦; 8. పొందు. “వ. 

ఇప్పగిది ననిచి రాముండు కడ లేనిసీకులు దొడకరి 

కడలి కడగాం గలపుడమి కడ చేలె.,,”” య. 

ఏ, ఆ 3౯ వారి ఊం, గాఈ ౧౮౯; కీ 

రమించు కలియు. “క, జననిం దొడరినపాపా, 

తుని నొబ్బువం బట్టి "తెచ్చి తునిమించం దగున్” 

సా. ఆ. అరం; రీ. ధిక్కరించు మోజు. 

న ==, వేవారుచివై భ₹వముల్ నవమల్లి కారు చిం, 

దొడరనికంబచక్రములతో సాలు మతతునం 

త్ 

నం 

తొడసో.కు, చే 

త్రొడి 

గొవ్వుం టెన్టడ మెరయంగం దద్దగనశై వలినిం 
వ జొచ్చి రందజున్* హారి, ఈ, ఆ. ౨౮; 

6, ధరించు; తాల్చు, “గీ. చక్రవ_క్రిరూపంబులం 

జకృధరుండు తొడరి శ్రే శాయుగంబుక దుష్ట 
క అరలు “గావించి | శిష్టలోకంబు చెల్ల లీలధర్మ రిబు 

దెఆజయం బారించుచుండు.”వి. పు, క, ఆ శం; 

?. వట్టుకొను “ఆ... శ్రుతులునవవారించె 

నొకవాయ గ్రీవుం. డను రై త్యభటుండు. దొంగ 
వెడరం బరుల వశ మె”భాగ, రా స్కం. 8౧౪; 

ర. అవల:బించు, ఆచరించు. “గీ, దురికకరముల 

యని వానిం డొడరకుండ.వలచె లెస్స చెలకిం్నిన 

వచ్చు. దొలంయి' భార, శాం, ౫్వి ఈ ౬౦౦, 

వారి పూ. ఈ ఆ. ౧౫౨. 

కొొడరువు. బే. వి యత్నము. “ఆ, జావ మిట్లు గలం 
చుచే వీఏ మది మప్పినుండి ఘోర మైనయుద్ధము 

నకు, దొడరవలయు నట్టితోడరువు న్ 
కొనిరి చీకళలాజుకొడుకు తేచి” భార శల్య. ౧, 

ఆ. 36౯. (శ. ఈ పా) భార ఆశ్రం ౧) ఆ. 

౫౭, విణ. మొదటివి. “ద్ని. తొడల నున్న 
యాతోడరువ్రకొడుకుం,  దొొడింబడం గడంబడః 
ద్రోసి యగృమున ద్వి. భాగ, (శ. ఈ పా 

తొొడవు. శే. ఏ. (తొడు ఛా) భూవణము నగ. 

“ఫీ కస్తూరి యలందవా కస్తూరికాగంధి తొడ 
వులు తోడువవా తొడవు తొడవో భోగ, ౧౩ 

స్క_ం. ౨౬౮. ఆం. భా ది ౧౦౪౭. 

ఈ క్తి (తెడ4+సోంకు ) రమించు. 

“న వానిశై అ ద ద్ర శేఖ య న్వారవనిక.మునుపు 

తొడసోకకుండియు "మోహమందుో శుకం ౨ 
ఆ. ౬౮కి 

తొడి. బే. వి. (తొడు. ధా) కే. భూవణము, “క 
విడువ దగు నతి చలించిన, విడువంగా రాదు 

స్రాణబిభుం గులసరికిక బడంతికి: బతిభ క్లికద్యా 

తొడి చాయలు జన్ని వికచతోయజనేత్రా” 
రుం ర్క, ఆ ౧౧౭; 2&2. కజ్ఞ మున్నగువానికి 

చేయుపొన్ను. (ట్రై) తి. క్వర,నంభ్ర మము. 
(దీనియా మే)డితరూవము తొడితొడి ో కా 
నా యింటం బురద వంచు గంనుదు తొడికా 

పీంసించె సీయన్నలన్ భాగ. ౧౦, స్మం౦. 
- ఫూ ౧౨౯, క, తొడితొడిం గంసుండు జీవక్సి 

బౌ 

ధ్ 



తొడిం 

ఫం 

న 

వాసము తన్క,డెందముం గుందించ: గాం వెజింబ 

1త్తస్ట] తొడు 

కొడుకుల శార్య్టర వధింప అభరర కః . తొొడికలు చే నం శ్రీః నొశుకు థా 1. ఒడీసీ 
భా, ౫౭; ఓ, బాధ, తెడింబను కట్టువొనుం “న కకయుక మండు తెలపరితే ప్పకటా 

తొడిండు. చే. అ, క్ర. (తొడికొశవడు.] 1, తొట్రు! వాము శేలుదానురు. దొడికిలివట్టి రాహువు 
వడు. “చ, నజు మనను. , ,అడుిడుచోటం శా గా విషం గబశించికరీతీం జావ, *సుడ్గుకుషండు సొచ్చె 

మరినంక్రన కౌనుకు బిందమయ్యుడుం, డొడిబడం బెట్టుగా, నుడెకడిహా నలబై బదియ్నుక వారి 

జేయు మావలన వోనము లే దని చెప్ప డానె| చానులు నత్యనంవడన్.” వై ఈ, అ. ౧౨9; 

స జార్చి గా తెనిగన్ను re ప ప ద్రాంకికించు. వరం వడుచు పావమువేసి 

జాసి చేసీమొలో కు. ౮ ఆ ౧౬ 9. బాధ మృకునోగరములు హొడికలి తిఇి శివ ద్రోహి ప 

వదు. “చ,.,సీ. వదనసరోజపారథ మ వారణ డనుదుోబను ఈ, అ, కలాపం - 
నన్నును గ్రోలనిమ్యు 'బెడ్రిదుం తగు కాముతూపులః ' తోెడిగిలొను జన చో (పొడుగు శనం చ 4, 

దొడింబడకుండయం గావు మిత్తజిన్.” భార విరా... వెస చాదుకల్ వొడిికొంచు వియచ్చనవాహినీ 

౨, అ ౧౨౧; చలించు. “క, నం నవన్! కవృక్క_నక సరోజగంధవసా కొతుకుడో  వినువీధి 
| 

. 
(౮ తాను , నందనవనకానము విభుః. 

రఘూ _క్తమునిం బాసి యుండం గలజే,”” శా 

గ, ఈ రాణ (శర పాల; కే చెదరదు. “క 
వడ్డింపం చెగిలి దొడిం,బక్జవెసక వంటకంబు | 

పాయ నిడం దణన్.' నిజా. ఆచా. 8౮; 
తొందరవడు. “క, రాసుతుం డని తొజెంబ డం త్రో 

దెగిగాసివిబెట్ట కడియానం శాచుక మన మో, 

మోసాల నున్న నెక్కడ, మోసాొ తానో 

యటంచు ముంచినఖీపిన్ఎో సా, 3, అ. ఏ6, 

కళా, ఆ ౨౫౧౨; ఈక కు ముగా బోేచ్చాం 

“డ్, సుందరీ రాజనఏదనుని( pa చూపుల 

వజ్జం బోయి నాచెందము పవ్రూవుందూంయప్రలః 

దడొడింబడి మన్య నరాగవ రో ds డక 

ఏ, ఆ, ౧౩౧. ర. ౬౭; = వ్యాపించు 

“క తొడగినతొడవ్పల దీవులు, తొడకి చీకట్లు 

దూలం దూలల6 దన చెం దోొడవనహ స్తము' 

సోంకినం బెడుతుక మేల్మా_ంచి చూచి ధన త్ 

కంవితయె.”” నా, వంచ కి, ఆ ౧౮౪. 

తొడికాళ్లువడు. ద్వ. తొట్రు వడు. పద. తురశంబు 

§ క్ 

జోజేల సినుుపొడితమనె మారా జచెె 

వచ్చెదరు వేగ వనివిను మనిష్. ఉం 

వారి. ౧౩ ఆ. ౦% కృర్ల్ణ, ఈ, ఆ ౨౧. 

తొడిమ. బే, వి. అకు పూవు మొదలగవానికల 

నుండెడి కాడ. వృంశము. క +=, వక్వఫలము 

దొడిమం చాయుపగిది గోణచయంబుఃం బొసీ 

చయాషయంబు వచలముకు నిరామయంబును నస, 

కవమురి జేందు శుద్దభౌవ మెపంగు భార. ఆశు, 

3, అ. 355౨. అ ఫా,ప్వి, ఏ౯. 

తొడిమ. జే. స క్రీ (క తొడను (బాణాదులు) 
గుచ్చు;నా లు | క ప్ర చ్చినకశ్నులం చమ 

వచ్చును చేశా బు గ్ చ చ్చిన we 

శేశ్చెరం చేజును భ కుల కచ్చెరువుగ శివునిమహీమ 
నతెకీనుమునన్. శివ సొ. ౧౮౮. 

త ఊ వి. ఫలప్భతవిశేనము. * “వ్ కలిమె 

ఏములుంర పొడీ విందపడ్గ్డుం దుమ్మికివండ్లు జాన 

కులు గంగ కేశుపండ్లు E Sy ఒఅ, ఒకా 

వో 
దుం 

వో త 
Cr 

సూలుచోం దొడి కాళ్టుపడంచ్చునరుగ నోపక దీజ త్రాడు. చే, స క్రి. (ఈ తొడు) 1 సొమ్ములు 
లైనరాహుతులంగోదిప్పు భారం విరాగి ల ౧.౫౨. 

తొడికించే. చే స క్రి. (తొడుకు ఛా వ పట్టించు, 
వట్టుకొనంకేయు. “| 'ద్వి= ధుహ్రైోరగమ్మనం = “డకక 

మరుచుని బస, ౬. ఆ. శ. ద 

తొడికివట్టు, ద్వ.న, డ్ర్ (తొడికి+ పట్టు ఒడిసి వట్టుం 

“ఫీ నడు వింత యని శేలం దొడికివట్రిన ధాత 

యంగుళిరేఖ లద్దాన్యవణలు. నై మ, ౨, అంగి 

IH 2 7 

ఉపకార, భరించు. “కీ కట్టంగం వోడం 

బూయం బెట్టు గొజుత లే శానంద మంచెడు 
నద్గులందు. నిర్వ. ౧, ఆ. 3౮ భార ఆది. రాక 
_ 2. (బాణము) సంధించు. “ఉం, వెండి 

వ ట్ర చే తొడి ధర జు నొవ్వ 
ag as: 

భార, భమ. వి ఆ ళం. భారీన + 

మ్రల 5 0 మ్ వట్ట. ' “స్రీ, ,తొడుపట్టి తోలు 



తొడు 1459 తోడు 

చెక్కు. గీ. ఆంటు శ్వ్వగాఖ్య మన యా, ”ఆం.భొ., తొడుగు జే, న తః 1 (వింటబాణము సంధిం 

డ్ రతా 

తొడుకు, డే, అ. ర తెగించు. “84 తొడజులె 

"తెపుతో 6 బ్రాణాములకుందొడికి స. లవటి 

దుశుమ నేమిటికి*” ద్వి, వారిశ్చు షా, ౨౨ ౬౯ 

వం. స క్రి kh త్రావు. “వీ అందంవ వత్ 

రుకజూములు వల...  దొడుకనిచ్చుట యొట్లు | 

దుస్థరసమ.. 5 కారీ ఈ, అ. ౧౮ పాండు, 3 

ఆ. స్ట! ర వట్టుకొళు. “సీ, జెడయగారు ౩ కాలాహీ( 

దొడుకనే మ వడు సల్లం గాక తొ6 

దొడుకు మనిన పాండు. ౫) ఆ, ౧౮౦౪. రాజ 

చ, ఇఒ, అ. 5౭౧ వి. 1. ఆవు, “గీ పుడమి 

యోనిన తెజింగున నడరునకన్కితీొడుకులం చెల్లమిగ 

"లెక్క యిడలరాదుోనిలా. ౧, ఆ. గం. అచ్చ. 

చాల. రళీ; 2. వృవభ కు", “మ. వడవాలున్ 

ఘటియింపు మంచు దివిజుల్ ప్రాస్థింవ నవ వహ్ 

యున్ ,చొడుకుంద క్ట కడిజోదు కే సయు నుఛాంధో 

వాహినీవారి నిల్చుడు...” చం. రా, 3, అ 
౬; $. దొంగమేంక. “క. తొడుకు దినం బోవువ 

నరము,బడిః బోకము...” భో, ౬ ఆ. ఏర; 

కీ సోమహిమ్యోదులువళువులు.” సీ. గోమహిప్యా 
దులనామముల్ వసి తొజ్జు తొడుకు పసరము 

నా నమరు ,.* అం. భా. ద్వి ౨౬౧. 

తొడుకుసామి. ద్వ, ఏ. (తొొడుకుసామి శివుడు. 

"వంక. దేవ. ౫ 

తొడుకొను, దే. స క్రి. (తొడుషాకొను.) 1. తొడు 
గుకొను, “క పావలుం జెప్వులు తొడుకొన్సిచేవ 
శిచాలయములోన. ద్రిమరుపాపుల్  శివస్మా 

౧౯౧; 2. వెంటందీసికొను. “చ. కడువెర వేది 

ణే బ్రశమగర్భవతిన్ సతిం బుట్టి నింటికక ,దొడు 

కొని వచ్చుచో నిచట దుస్ఫవా మైన్మప్కసూతి 
చేదనంబడియెడు , ఎ వక్త రా ఈ 3౫. 

తొడుగజ. జే. వి. ముండ్లకంపమాపు. “క, కడి 

కంట నెపుడుం దణుగోక్కకడి దజుంగయగ వడియం 

దజింగి గాసిక బుడమిక్కొబడినం గనరాక 

మంచపు దొడుగజలై రక్టై రుజులతో చేమం 
దున. స్వా కి, ఆ, ౧౨౧. 

తొడుగజ్ఞం = ఆ తొడుగలి, * “సి, తొడుగజ్ఞ యాడిక 

సస 

a 
| 

‘ 

\ 

వానా అతా 

చు, “వ. .ఏకుబాణంబు లాక్కటం దొడిగి 

భార. ఆది స్కి ఆ. ౨8. చంద్రాం ౧, ఆ, ౭0; 

2 వ యోగించు. ల వారుణ వాయవ్యంబుల, 

నారాయణుమాందం దొడిగ నరవతిశరమల్, 

ఘాగేరశిఖివ జ శరష్కిస్ళారకం దద్దీ ప్రి మాపెం బద్ద 
తణుండున్” వారి. ఊ. ౧, ఆ, ౧౫ఏ. భార, 

ఫీష్మ. 3, ఆ. ౧౨౫; 2, భూవణాదులు ధరించు, 

“వ. ..అఆయ్య్యా మదీయధర పత్ని యక్కుండలం 
బులం దొడు నవసరుబె యున్నయదడి మద్వచ 

నంబున వాని నిప్పించుకొ మనిన. భార, ఆది. ౧, 

అ, ౯౬. ఊ రొ. ౨, ప ౧౦౧; ఉ. (భూష 

ణాదులు) ధరింవంజేయు. “గీ. సీలకు మణీవిభూ 
వణపాలిం దొడిగి...” ఊ రా, ౧; ఆ. ౪6. 

వి. 1. అభరణము. “క, ఉడురాజముఖుల కెల్లను, 

దొడు గయ్యెడు నాకుం దొడుగు దొడుగయ 

జీలాదొడుగులు తొడిగినం నొఆం తన్సియుడు 

రాజో త్తంసుం జూడ నొక్క తె వచ్చెన్.” వ్ర, 

3, అ, ౧౪౭; 2 కవచము. “సీ తొడుగులు 
సడలి కుత్తుక వెండి మిక్కిలి 'వెడరూపులై పడ్డ 

పీరభటులు.” జై. ౨, ఆ శిరా (శర పా; 

3. బాణము. (శ. రు డీ గ వుసెన,కిండ్లు 

మున్న గువానికవ్వు. (శ. శ; త్. ముండ్లకంప 

మాపు. “గీ. కంప తొడు గీడ్చిన ద్రేదుగానః 

జన్న ౧ చెరు వెబుంగు చు me స్వా. ఈ, ఆ, 

తొడుపు చే. న క్రి. (తొడుగు థా, ప్రే) ధరింమ 

జేయు. “సీ నవకసుమంబుల నానావిధంబుల 

తొడవులు రచియించి తొడిపి వేడ్క” కు. సం, 

ర, అ. ౧౧౫% ని, కే. గదాదండాదులకు వేనెడి 

యినుపపౌన్ను “వీ ఆను సనం దొడువన నాం 

దోళికాదిదండ్యాగ, సంచేయాఖ్య యలరు 
చుండు.” ఆం, భో, దిర్షి ౨౦౨; 2. కవచము, 

(శ. రృ; 9. చెప్పినది మరలం జెప్ట్పుట. (ఈ ర); 
లీ, ఒకరకమైన కత్తి. “గీ, పాలబుడినలం వడిసెల 

ప్రాంత మెట్లుమలప మందులపాడె బుజ్జి మన్నె 

మళ్టుతోం లుకుళ్ల్ యి తొడుపును దొ డైకంప్క 

చుట్టుచవికెయు? గొమరొప్ప సొలయు నతడు 
వాంన, ౨ ఆ, ౭౫, 

సుడుము కంపుయన6 దనర్చును “గంటకాది తొడుపుల తల్లి, ద్వ, వి, (తొడుపు+క త్తి) చేతికి 

భారము, , ఆం. భా. ద్య. 3౮, దగిలీంచుకొను నినువతొడుగు గలక త్తి: ఖడ్జవిశే 
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ర హా త్ ణో ల తా ఫ్ లా అ జ 

పము, “వ పో చుపు తలు బికవిక కనను శొొకటికము. తే. విం చెంతుసాజీకముం తొత్తుం 

త | 

దు,.,,నభుకులాడషునపుకులును గలిగి , చారమణం, ద 
i 

ee Mr ss TT Th 
35 « 

ంయివయారణంబున శ్ pipe 

ను ౮ పె ల! ఆ రార 

| 
| 

మనన x ఇ న. భి ఆ. ౩౯ా దశా వెడువు=పెడునస. (భూషణాదులు ధరించు. కం; దర మకుల.. కాళ, ౨, అ. ౨గా చకా, 
న్, లె స i జ a అ గ జ్ 

కడువను గట్టకు బూయన్సు పెడువను భోం! ౮, ఆం 2. లుజెటంకుటాలు;. వేకు “సె, 

బనుచుంగాక తొలుత మొన సారంనొడుకును, న దుల జంపి ధన మె క్రికొనిపోయి చెలగి 
స్టే న తో 99 జ 

న ౯ ' తొత్తులః కలయుువారు. దనా, ౧౦, ఆ, బకుచుట. ెవ్వండుంగడంగు ఇ. వాయట్టిపావక తులం బొత్వగలయుజారు ౧9 
జాకి చ ' హాసం ౬ స)-3ం ౬౦ | 

రం దక్కన్. లే దో ఒక దన్ ౧రలి.; ౧౦౫, i స్ట క్రి రుస అకా స 

ళు క స్ట జు wn a ఈ ల ర ఇ దై 
శాజు చ ౨, ఈ ౧౬౯. . లెత్తువదుచమే. =. వి, (ఎెతుశేవకుదుం దా సిం 

వో పూ దరి అపొ తచకయునచుల సిపానాిని ప్ 
షో నన దై టట్ ఆనా చ న్్ కే ల. న్ a 

తొొడును. జ An 1. సంబంధము, “అబీ = ఎచేవు చక్ర! మకు మ్ స be a లీ) 
వై : నరం 5 a నిర క? చొ 99a ల శ టీ 

వెన నూలి పస మాలికదును దూల యొడల. నొందపోం జేసి యిండ్ల కనిచి. శుకం కంకర, 
లొ మార చే, విణ శొతులా మండ కం బో 

తొెడును మారిపో రియ బలిని వేళ po “త్తులమ 3 నిఖా క పు 
ణా మై గ్ శి 

ముష్వు, లేమి మాల్యవంతుం జ దోమవోాత . ee స్వభావము గలవాడు. స ఒకు క 
వళ థి 

| తా 'త్వులమాెయె నవా ము పేకు-క యొక క్త 

లా, ఆ. ౮౩. పొందు. ౫ ఈ ౧౮6౪; 2. విచా, షు గ్రా 
'శానిం బూనికక , గుతకు నంచు నుంచువొ సె6 

రము. “చ, నడుంకక కంనుకారణామునం చనుల మ. Se 
Pp ్  గేకలు హూకలు పోక నీయలక్ నిరం, ౨, ఈ 

భొందినకో Mss కపు దుగ సేళుం. గ్ 

డవఘాళమువేనె మృగం ద పీ9కందెడ in, గ్! 
వ. 

| త్న జే, వ్, తొల (5. ర చి రి (క తరుణ్ 

రత్నక వభృళతోదచ నకి షే క మాడ్ ప్రాం 
| రక్షకము. “గ్ల తోడు డెన యనచభచుటంబు 

దొడునులు మాన కీలుడుగు: దోయజనాఫ్ని. స్త య ట్ల 

కూర్చు వారికిన్.”* సాంబో. ౧, ఈ ౧౨౯; తే. క జెట్లు.. పంట తు 114; 
ప. బళ్లు పం చెమిటి  * ఈక: జ అ. క్రి ఓ. పొంగు “చ కదలిన 

UU UU మర్ గడుం న నంక్ కటడికటలు చాంటి 
తరమునందు, వీసమంకయుం బుణ్యాంబుం జే! తు 

యెగా )వార్లకంబున నింశేల వట్టితొడును కృష్ణు; 

దర్శింవకున్న నాశేమి చిక్కు. E డ్రై. ౨, ఆ. 

పాటంగాల అచ్చం యు, ౧౬౨ క ఒప్పు, 

“థీ జలజాథ్నీ ఆావ్యంబు! జదువునోం బాంచాల 

గతిచోట బావహాట క మము దొనకు. అని. ౨; 
౧౦౯. దశ, ఇ ఈ ౧౭౬; డీ దోషము: ఆ. ౭౬. వి తొ నా “క, .. ఊల్లంబులం 
“ద, అునరనులం గూడి చారుగతి నదితతుల్ బల్కు తొనంకు తో ననికిం వొలంగం దోలినర్యూ 

భజియింపం బాదవ్కిస్ఫురణ ఫటింపుచుక్ దొడును | మ్వత్ర్.ిభార కర్ణ. ౧, ఆ ౧౧౦. (శరు పాల 
పుట్టక యజ జ్ఞ పలథారచే నుద్యావారణము చేయు తొన్నుండు. త క్రి శయనించు. “పీ వన్నుండెం 

చున్నకవి నారి చూడు మరాళగామినీ” వేం, దొన్నుండెం బవ్యలించ త్తమిశైం బరుండె నన 

పంచ. ఈ, ఆ. ౧౧కి. దగు శయనించె సనుఓకు, ,.” వేంక మానో ౭, 
తొద్దు=తొడుగు. 1 (ప్రయోగించు) “పీ అక్కు. | త్రొషారము. బే. వి. చేగలముఖమునకుం గఖైడితోలు 

మారుండు దరవోసాభిరాముండై భర్హ మొక్కిటి| గంత, “ళల దోరములు దీనీ చెంచులు మోరల 
దొడ్డి విల్లు దునిమి.” భార. ఫీవ్మం ౧౨ ఆ. అక్క; | జేషినవొపారములు వీడిచి సన్యా. ముక 

2, (భూషణాదులు భరించు “సీ. గరువల్ని | _ 'జెక్కు_లగనారజముగ డేగజేంట లాడీరి జేడ్క_న్.” 

"బేడ యక్కుండలంబులు తొడ్డుదివన మోదివస| ఇొనూ ౨ ఆ (శ. ర్ఫ 
నులి కృమింప” భార. అది. ౧, అ. ౧౧౫ తొవ్న జే, విణ, 1. ఎజ్జనిది. “గీ. మేనికుంకుమరొ 

తొ త్తడి పాక. “ద్వి. తొత్తడిసంపద తొల | గంబు మెలంతలొప్పు మోనితాంబూల్టరాగంబు 
దక ణము” బస ఈ, ఆ ౨౯౨; వం. !  మొగినవాస్కిచారుకర మయ్యె... కునుకు. 

కరర అజా లంతా పాలా. పటం ల ంచాంకాం ఆగం 
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ఆ. ౮౪. నిర్వ ౮ 2. మిక్సి-ల. 

ఆధికము. (చూ. తొవ్చలు సోరలుం) 

అధికముగా. (చూ, తొబ్బందడొ రయ. 

తిెప్పందొరుంగు. దే.అ. శ్రీ (తొవ్చన్ శాతోరయ లిన 

మిక్కిలి స, స వించులవ, ఏ చగబ్బందొరులపపుల్చాడిం 

«నిసి “ "స్పెడివిన్వుం గలసరోపరంపుటినుక తిప్ప 

లను.4+”* పి శకుం, ౨, ౮.౨.23. 

తొవ్చందోంగు. చే, అ. (తొప్పన్+*తో యం 

మిగుల మునుగు. “సీ. ధూత్కార మొననించు 

ద్రు,మిచండపతి మేను దొండంబు తుష్టరం 

దో కాణీ, జ ఆఅ. ౧౭౮ 

అఆ, ౨౦౨ 

తొవ్చంపోండే, డే,స్నక్సి* (తొవ్చందోంగు. భాం.) 

ముంచు. “న, బభ్యు)ం డచేకబభాంంబుఐం గెళి 

కునంగంబు నొస్పిం చన నయ్యదుపీ ని సాతందు 

సాంద దృశరవృష్టిం 

వారి, ౨, అ. రజ హరి. ఊఉ. రా ఆ, వర. 

తొచ్చనంవోంగు = తొవ్చంపోంగు. “ద్వి. వారభ్ కని 

కరర కో బిగొని కుంయం దొ 

దోశ తోయి” బన. ౨ అ ౧౬రా కం, 

తొప్పర చే. ని. కృణవిశేవము శీ, aa wa 

రంట్రింత సొలువ యువ్వుగడ్జి, ,, మొదలుగా6 

హు రవులించం బొదలు వెడలు.” ర్ 

గొప్పు, చే. ఏ. (ఈ తొప్పణే) సంటోభము, 
కలకం (చూ. 

తొప్పజంబెట్టు, చే, స క్రి. (తొవ్చఅన్ 4 పెట్టు దు 

చాధించు. వెన నిట్టంబుధి నాగ నండ నలు 

ఆ, ౮0; 

రి, సి, 

Ce] 

రం 

EC 

క్ర, నం, ౧ ౧) 

డ్ వృందోంచుట యు ,, 

వాన 

వప బంధ ౨౦౧. 

రు 

దోర్వీర్భంబు సాలించి యందు  బొాజంగ 

నిశాచ రేంద్రుంయు జయో శానా ంబునక" వెన్న 

డిక్ ొ దటునుంగాం బజ: “జేయిసీచుదు సముద్య 

'జ్వేగుండై తోలి తొచ్చజంబ్నెభై౯ శరడాలముక్ 
బీలుదం గువ్చంగూర నాంటీంచుచున్,”” నిర్వం స్మ 

ఆ, ౮౮ 

తొప్పజలాడు. బీ. స, (కి, (తీొప్పఅలు+తడు 

కలంచు టోభింపజేయు. “సీ, చిక్కు జేరుగం 

గూల్చుసించాపోతకములం జోలి తొచ్చజలాడు6 

గ్రోలుపులుల.” వీ శకుం, ౨5, అం ౧.6 

తొవ్చ జిల్లు, చే. అ. శ (తొప్పణు థా) ఒలగు, 

(శ, ర 

తొచ్నజు, జి, ఎ * దిజగు, (శః. ర 

శ్రీ 

తొక. 

Cr 
క్ర త్ 

తొొయ ట్ట 

ర దోరలు. చే. చి. బ, (తొవ్చలుషాదోరలు) 

టాన్ ట్టు “డ,,.నిశష్షసాథు గరుణోదరి, 
జ అలాని న కం. 

నమ్మని సస వగలు రుంకా జ లఅం౦ది బూజ సీసీ నులి 

పొూరఠముబక రనణించు హారికి ? దౌ ష్ 

దక్కు_దురు సొెవ్చలుపోరలు ము క్రిభామినుల్ లి 

కారీ, ఒం న్ రజా 

, (ఈ తొస్పిం టోపి (ఈ రు 
(ఈ తె తోచును చేతులతో నోరు 

బాదుకొనుటయం చగుధ్వని కనుకరణము. (దీని 

త్ర ప్ప చిం 

8 స టొ 
తే జి 

యా మ్రేడిళయావ సు తొవ్వుకొవ్వు్రఎ “కవే, లెడు 

నె దుక నిరుగడం దూలం దలయూంచుం 

వొబ్వుతొవ్వున మూరుంేల నడిచికొను నెలవుల, 

లాలలు గోొరులగంగ నన్నలా యని యొజలున్,” 

డ్ హాని, క న్ షై 6.9. 

త్రొమ్మం కుం దం స బి, తోొమిసిమంది. (తొొమినికి 

మవాన్మహశ్యర్థకరు+పము.) ర తొమంద్రు 

కొడుకుల కొలివేలుపులం జేయం బొడమించు 

చచి శ్ర 

5 మ్స ఎదుము. ౫ వ్ ర్చ స 

తూములు సస "మః దు మనంగ నచాఢకీ 
నామ ఇ క * అం ణా ద్వి, ౨౭౧. 

త్మకూయి. CRTC _మ్రడెగ్తానూబు. తొమ్మిది 

“ఊఉ. పొవె వ్చెము నొంద_ దీనడునః 
బోయినధే౭డులు తొమృనూట్సివె మెనచ్చుగ చేడు 

మోంద చెలలాదు స్పష్ట హాం శేంటీతోన్ 

విపు, ౨ ఆ. ౨౨౯. నిర్వ, రా ఆ. లో. 

తొ్వృక్నాటు బూ టొమృనూయటు. (ఈ రు 

తొమాడంం జే. వి. నాశము వ్యవః-దానిని తొక్క 

క mn (శ. ర 

జ్ చె. = సిమివఏియు నొకటి, “క, అది 

వందల. 

ఖే అ మిష ం సం 

షం. న శరములం చునుము 

టమ లీ భెర లో . 6, అ. ౨౨౪. స్వాః 

5, ఆ, 3. 

తొయ్యలి. జే. వి. (త. తైయల్.) స్త్రీ ఆడుది 

“సీ మించి శావులు గృ మృమంచిగందన్లున నట 

కలీ యిడియెం లో "యత్ర యుకర్తుి యః క, 

ఆ రాగా 
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తొయ్యెలి = తొయ్యలిః “చ... , తొయ్యెలివలుకుల్ 

వినంగం బొదరిండ్దకుం గోయిలపింయు వేర... 

అహల్యా, ౨ అ, ౯౦ 

తొర, వై. వి. (నం. త్వరాఎ 1. చేగిరపాటు. “ఊం 

అంతటిలోన నీక. డుదయా,ద్రివయి౨ బొడ తెొంచు 

వద్ది సీ కాంతు. ,.కనుంగొని పం డటంచు విభ్రాంతి 

వహించి యాంశటితొరక రవిపె శగనెన్.,.” 
ఉ. రాగ ఆ, ౯౭, 4 అవద, “ఉ + పూనిక 

చేను కొని (భుశ్వము గానంబడుగ నిల్చి 

యె, వార్షనికిం లోయ ఆంతతొర వచ్చినం గాచెద 

నిన్ను. గరారిమిన్ * వారిశ్చ ర, ఆ ౧౦౮. 

తొరణించు. దే. స. క్రి, (తొరయ థా, శ్రే 1. 
"వై చు, “మ నరకుం డొొండుశరాసనంబు గొని 

యన్యన్యందనం బెక్కి_ వ్కేగిెరగించెక్ శరనుల్ 

మురారివషయి నైదున్,..” ఉం. హరి. ౧ ఆ. 
౧౭౧. భాగ. ౧౦, సం. ఊఉ ౫౫3; 2, వడం 

గొట్టు. “క్క, శరములు బలుడి నిగుడుచుం బరు 

వడి నయ్యాకతుధాన భటము క్తశిల్కా తరుశ స్త చరం 

చర వెడల దొరణించుచు వారిం దోన కును 

మాడుచెడన్.” ఖా, రా. ఆరు ౧ ఆ. ౨౨౦౪; 

ల పర్షి ంవ౭ జేయు. “చ, చిటిఫౌటీమబ్బు లాకసపు 

సీను, , . తటిల్ల తాకుటిలతం గొంచె పాటి చికుకుల్ 
దొరణించె ధ రాతలమ్మ నన్. శుక. ౨, అ. కరం. 

భాం రా, యు ౫౨౬. 

తొరయు, జే. అ. శ్రీ + పడు, “గ, దివిజవతి నీకు 

నిచ్చినత్మీ వశ _క్రిచేతం గవ్వడి పడు నని చూతు 
'వేనివాసుదేవునిచే నది వ్రయ్యలయ్యుంచునియ 
లయ్యును బొడియయ్య్యం దొరంగు ధరణి.” 

భార, ఢాద్యో. ౨ ఆ, ౨౭ ల స్వాం ౨ అ. సని; 

2 సృవించు. “క. తతములం బెల్లు దొరంగకో, 

ణితభారలు  మదముగా వినిర్ణళక రియా,కృతిం 

గవిసి యతం డేనెన్కుశతముఖసుతుఫాలశలము 

శాశ్రశరమునన్*” భార. షరా. ౫ అ. ౧౮౯. 

పాండు, ౧% ఆ ౧౧౭; 9, వర్షించు. “ద్వి 

ధారుణీవతి గాధిశనయవా స్త్హమున, థారవోసినజల 

థారకు మున్న్రెతొరలోం బువ్వుల వాన తోడే 

మూస్కె సురదుందుభులు. .*” ద్వి. హరిళ్చ. ఫూ. 

౧౪౪౦; ఓ, శ్ర వహించు. “కీ కరుణారసము 
వొంగి తొరంగెడుచాడ్పున శశిరేఖ నమృకంబు 
బాలువాజు” భార, విరా, ౧, అ, ౧౫౨ విక్రం 

లి త్ "రుం 

౧, ఆ, ర౫౭; ర్ లోబకుు, “అ, దై వయోగ 

వకు దట్టి మేలుకీ,క్ల శుగవింప శెట్లు లరుగ 

వచ్చు౯,గాన నార్యు లొక్క_గలి నుండుదురు 

సుఖ,దు8ఖములకు మనము దొరయనసీక,”” కుచేల, 

క, ఆ ౧౯; 6 (పువ్వులు పె న్నగునప్రి రాలు 

“క ఘనపకూనిలచలితాా వనిరువాములనలన 

దొరంగు వరపువ్పుచయంబు ,.” భార ఆది, 
౨ ఆ. ౭౯. నిర్వ, ౧౦, అ, ౧౪౬ స, క" 

వీడు, క్యజించు. క +. అల పార్శ షమ బట్టు 

ఇెవంబు వెట్టి స్యారంగధరుండు చేమము దొరంగు 

మదిం జకుదేర,,,” సాం. ౨, ఆ, ౨౧౮ హరిం 

6, అ 3౨. (వా) 

తొరవడము., దే. వి. వడ్రంగి బెజ్జములు చేయుసాధన 

తొరవడు, వై. అ, కి శ్రీ (తొరషావడు) వేగరపడు 
“ద్వి + + బంతిం గూర్చున్న శశభరార్కుుల కమృ 

తంబువార్చి తా నిట రాః మసలె నటంచుం 
దొరపడుచున్న కైత్యులకు...” విను. ఉం ఈ, 
ఆ. (శళంరు) 

తొరలించే. దే. స క్కి. చల్లార్చు. (శ ర) 

తొరలు, దే. అ. క్రి" ఓ కలుగు, “వ, ,,పయోధరం 

బుల నంటుచు నవిశచాంశుకాంతసితి పొరలంగ 

నతివిపులపులినజభు నారో వాంబుల 

బుల నెజుపుదచు,..” వను, ౨, ఆ ౧౪౦. సా, 

౨) ఆ. ౧౪౦; ఏ. మార్కొను, “ద్వి. తర 
మెజుంగక' రామధరణీశుతోడందొరలిలే భన మె 
త్ర ంగెదుగాక.” రం. రా, సు. ౨౫౧ ప ౭, 

పం; త, చేరుకూడు. (చూ. తొరలించు; కీ, 

మాటు, (ఛూ. తొ రల్పుఎ 

నుత్పలవ్త్రం 

తొరలుచు = తొ రల్బు. 

తొరల్పు- చే. స క్రీ (తొరలు భాం శ్రే మార్చు, 

“ఊఉ. ఆయతికాని కీకు మమరాలయముఖ్యము 

లాతం డర్థళ్ళ. హ్లైయుశుండై నిజోర్వి నగునష్టికిం 

దద్ధనముక్ తొరల్చి రాజాయశతనంబుం జేర్చు 
మటీయట్లి దవథ్యము గాన నొంటిగాండే యధి 
కారి కావలయు నించుకతిన్నను వాడే రూప 

యున్. అమా. ర, అ. ౨౧౮. ' 

తొరితొరి, దే, అవ్య. క్రి విణ, లెస్సగా (ఈ రు 

తొరుంగ = తొరంగు, దే. అ. క్ర 1. రాలు “క 

వనలక్షీ మాధవాగతి;ననువుగ బూవీట -౫లక 



తరు 

మాడుటతై మురదనువున నలుగిడంగా ను ర్లిన| తొజంగు. జే. అ. క్రి 
చిక్కస మనంగ ధరం దొరిగెం గారాకుల్ * 

చంద్ర, 3, అఆ ౧౦౨౯. వాల్మీకి. ఏ, అ. ౯౩; 

ర, “క, .నుగంధము గలవిరిసోన సురవభంబున" 

రాఘవః ౧, అ ౬ఇర్యాతి పవ 

హించు. “సీ. శృం గాన్న గ డలిత్రవై రించాండగ [శా 

వరణణార లన నిర్ణ రములు దొరుంగ 
వ 

దశా. 

౨ ఈ ౨౦౦; . జాజు. “వ, . ,ఖలీరంబుల వినీ 

నంబు లైనవేనంబులు దొరుంగ ue గడలు 

కొనుకర్ణ “ వామరుటు రినవుడింప...”” ఉం వారి, 
ఈ, ఆ. ౨౮3. స క్రి. వీడుత్యజిందు. ల 

దుఃస్థుండై యుండియును నొబ్వు దొరుంగ కున్న, 

యన్న లేశ్వరు గనుంగొని...” భారం శల్య, wy 

తొరువు, చే. స (క్కి. తొరలించు. (శ. ర) 
తొర్జించు. దే స క్రి. (తొరుగాధా. సే వేడి 

సీట్లే చన్నీళ్లు కలిపి చల్లార్చు. (శ. రు 
తొర్లుగథై. ద్వ వి(తొత్దశాకశ్రాం గొల్లవానియొద్ద 

నుండువశువులను దోలు పొడు గైన వెదురుకట్ల. 

“పః తొర్గుగ భైయు జలదుబ్బ చిల్కు_.డుగుంజ 

వ్రాజెబించెలు వెన్నభ్రూస చట్టి.” వాంస. ౨ అ. 

eX. 

తొర్హుగోవి ఇ తొర్షుగై. (తోొర్లు +కోవి) “ఆ, 
తూంకకొమ్తు చంక దోంపినయెడయుట్టితొర్లునోవి 

ధూళిభూసరితము లై నకురులు నమర నాకసీకం 
బుగ్యామందనుండి యింటిముగండు వచ్చె.” “వేం. 

పంచ. ఇ, ఆ. రారా. 

తొట. బే, వి (క. తొజై. 1. ఇెట్టయం బేర్చడెడు 
పెద్దరంధ)ము,కేటరము, “క్క తొఅలోపల నొక 

చస నొక్కయజగా నొనరించి చిగురుటాకు లడు 

గునంబజుచిన నది గడుమెత్తవివజపుగ నచ్చోట 

చాడు: బట్టిం గనియెన్” భో, ఈ, ఆ, ౧౭; 

ద రంధ్య)ము. ఉక త్రో లలి తొొఆ లేక 

తోమంగ ననువై నుతరు కొష్టుమున | దంతథావనయు, 
పదనసంశుద్ధి నై వలయుం6 శావింపయ ల కాఫీ 

గి అ ౨౦౫%. 

తొఆంగించే. దే. స. శ (రొఆగుథా వీడు 

త్యజించు, “క అది యొండె భక్తీ యెనతేశాద 
| విశ్లేషాకఫీరువృ త్తం బృీయాల్యాభ్గదళ కొ మయి 

దొఆణగించున్కువూదనన యది కొక యున్న 

యనిమైళికముల్ ఆము. ౫) ఆ, ౮౧. 

1466 తొలు 

కాయ, (స్కవించు. ద్ద an 

చెక్కు_లం,ది ఆం గెడుఘుర్థ్యముల్. తనదుదువ్పటీ 

వేం దుడిచెక్ నయంబుగన్* దశా ౨, ఆ 

2౧౯౬. స, క వీడు త్యజించు. “క, నురవరులం 

వె ఆలి కన్నన్,వరియించితి. ఫ్ బుత్ర్రవతి 

Vie వెచ్చెర విడిచె,,”” భారం అర్ ౨ 

ఆ. ౨౦౮. నైవ. ఈర, అఆ, ౧౨. వ, విడివ 

డుట. “గీ. వర్ప్చుదాంటులలొోం దొజం గటు 

బడునె” ఉం హారి. ర, అ. 3 ౦౮. 

తొజంగచొచ్చు. జే =, అ. కి క“ ఆంగు+వొచ్చు 

(పనులు తప్పించుకొనిపోవు. “క, పుంటిమొదవ్చ 

భాంబోతుల్కునురకకు నకు విడిచి తెజంన చొ 

చ్చినయవియుంబరి చిచ్చున 'బెదరినవి యపిసరి 

"మేసిన బఎచెగొనుట చన దధివతికిన్.” పిజ్జా, 

“పా, ౧౨. 
లో 

తొజంగువోవు = తెజంగుచొచ్చు. “గీ, తొజంగు 

వోకుండ మెకములు గజవకుండం బాడి దజులక 

యుండ నాపాటిగొల్ల;లిచ్చ మెచ్చ సీదృష్టికి 
జక్కుల గదుపు, నరయనేర్తుము నన్నేలు ధరణి 
నాక. భార. విరా, ౧, ఆ ౧౭౮ నవ ౧, 

ఆఅ, ౮౦, పు. ౨౨, వం. 

తొజులు డే. ఏ తొొల్జ, కటరను. “చ జరఠకపిళ 

రంధ్య)ములు సాలబిలంబుల'గాధ నింబకో,టరములు 

మట్టి మ్రనికొజటల్ సెళురావులతీొజ్జలు,, Fs 

వేం. పంచ, ఏ, ఆ ౨౨౮. ఆం, భా, ద్ర, ౭౮ 

తొజటము = తొఆఅట. “క, తిఠుగాడుచుండయాః 

గని,కరము భయ భా)౨త మగుచుః గరిపరకర్ణాం, 
తరవివరములోనికి నొకృతొజటము గలి సరట 

మంత దురదురం దూటెన్”” కేయూర. ఎ 

ఆ, ౧౦౧. 

తొఆటలు వాలు. చే. అ, డ్ర్ (తొఅటలు-- పొం) 

రంధ్య్రములుపడుం “కం, ., మెక్కులుచీమలు వెలు 
వడి వడింద్"లిబె శరీరా'న్థు లెల్టం దొజటలు 
వాఆన్.” జె. ౪, ఆ. ౧౦౧. [((శ. రి 

తొజతేనె, చే. వి. (తొజాతేశు. పుట్టకేశి, 
తొజఫు = తొొజంప. (శ. రు 

తొజుద్రొక్కు.. దే. వి ( తొక్కు తోక) గట్టి 

తొక్కుడు. “ప, 'వెజచఆచి దఆచునిడం జెణకి 

నుడికినతోొణు ద్రొక్కునం గుక్కులచేం ఏ శీపటి 

యైనయుజుమారను, .." 'ఉ వారి ర, 3. ౨౦, 



తొొటి అత 

తొజ్జ. చే. ఏ. 1. ఇెట్లయం ల 
భె ద్వి, ౨౮; 2 వృక్షవిశేషము. “గీ, 

వీ కాయి మంద్ర, తొజ్ఞ,'వెలంగ 6 మొువలు+?గా 

జగతిం గల్ల్యుకంప లన్ని యు చేవేగం గడచి 

కడచిో వాంస ర, ఆ ౯ 

తొజ్జంిలుంగు. చే. విం (తొజ్రషాపులుంగు గుడ్డ 

స EN నిర్మలు నొకధూర్తు నిందించు 

గా కేమి త్రోవలం గూయదే తొజ్జంబులంంగు” 

నీలి అ 

తొజ్జి లేనియ. చే. ఏ, (తొజ్జశ తేనియ) వెట్టుతొజ్ఞ 

స బట్టిన తే ఇెపట్టుయొక్క కేశి, తొజ్హవేచే. 

క్ పుట్ట తేనియ పెర లేనె పుట్టజున్ను, త్ొజ్ఞ 

-కేనియ ? గల వందు దోంచి తేంచి. న్ నాళ 5 

ఆ. ౬రా 

తోొట్లే. దేవి, కే, ముందజీపండ్హు "లేనినోరు. “అ. ఊక 

సిరు చెలంచె నేళమూ నాల్. న 

వనుపు దొజ్జీియక్క-రంబు మేను... అము. 

౬, ఈ ౬౨; 2, రంధ)ము, = “ఈ ae) 

పొందు తొొణ్ణీసెసలమూట, ముచ్చుతోడిపొందు 
వచ్చు నింద్యకల వరింతిపొందు తలతోడం దీజు 
రౌ. * చేనున, ఎకు షః ఏ ర, 

తొజ్తీవాండు. దే, వి. (తొజ్జీశవాంయంఎ) వంద్దూూడిన 

వాండు వతితదంఠుండు. “సీ, ,,వతితదం తాభిధ 
తొజ్తివాం డన... ఆం భా, ద్వి, ౧౨౫. 

తొజ్జు. చే. వి. 1. అవు. “సీ, ఆరశోచ్చారణోద్దతు 
లయ్యె నీత్రొ ద్రుకంఠహుంకృతు లేణగర్భిణులకు.” 

పాండు, ౫ ఈ. ౨ర౦; 2. గోమహిష్యూదికము. 

గ్ తొణులం గాచిననందుని, కుజ్జని చరి తా 

మృతంబూ..* భాగం ౧౦, స్క౦. ఫూ, ౬3 3, 
అం. భా, ద్వి £౬౧, 

తొజ్జుపట్టు. దే. ఏ. (తొజ్జుగాపట్టు) గోన్టముం “ఆ, 
భునభుజుండు నరుండు దనతొజ్జువట్టుల, విశ 

మించి...” భార. అది రా ఈ ౨౧౦. భార 

ఆర, ఏ, ఆ, ౧౧౦. 

తొల, దే. వి. 1. పనసపండు మున్నగుకాని తోొన, 

నిష , దళమెక్కు.పనస పెందో" లలతో డల 'అఆము. 

ఆ ౭౩3, చంద్రా ౬ ఈ ౯౦; 2. 

కాంతి, (తొలంకు- యొక్కయంతిమవర్ణ్మ ములో 

ఫింపంగా మిగిలినధూవము) “గీ,..హొనువంత్తు 

~-Dy 

1457 తొల 

నాలోేకనమాం చేసిితొలయు నగవును "మొగ 

మున దొంగలించి” వీర, ౧, ఆ. ౧౬౭. 

తొలశంపాబు, దే, అ. కి. (తొలకన్ + పొలి 

స్వార్థమున) చిందు. ' సీ చీరలు మురళింవ 
సీరంబు లేలొకో యిల రాల నటునిటుం దొలణశ6 

బాజె.”” శ్రీ రం. మా. ౧౦, ఆ. 3౨౨. 

తొలంకాడు. చే. అ, క" (కొలు +ఆకు) 1, 

తొనంకు, ఒలుకు, “సీ, ముషలు తొలంశాడు 

ముద్దియపలుకు లయ్యనమా న్రుమంక్ర బీజాక్షర 

ములు. విక్ర, ౬, ఆ. ౨౪౭; జ్ వ,కాళించు. 

“సీ "తె9మోము మెం బి తొలంకాడుచాయలో 
మెలరారు కనంగపమెజుగు లడరు.” క, సం. 

రాఅ ౯ నైెష. ర,ఆ ౬౨; 8. అతిశయించు. 

“చ, అనవుడు సమృదంబు తొలంకాడల. ల 

నిర్వ, 8, ఆ. ౧౩౨, భార. శల్య, ౧) ఈ. కిక౬ 

తొల౭ింటే. చే. స. +" (కొలతకు ధా. ప్రే ఎ ఆతి 

శఛశయించంజే యు, పెంచు, “క శేయడకే (డి 

యయ్యుర, పోయజవండమున కింపు దొలణశించు 

క శ్రియక్, సీ నలుక వరున నయ్యును; నాయొడం 

దప వేడ్మ సేయు. నళినదళొతీి మ, ౮ 
అ. ౬, 

తొలంకుజతొనంకు, చే. అ. క. 1. చలించు. “చ 

తొలకరిమించు కందొగలతో6 గలతోయజతార 
వర కాంతులః దగుకవ్వు క్రొన్ననలత్ో నలతోరపు 
గుబ్బచశ్ను లక్, దొలకెకేకొనుచ ౦ చల తతో 
లకతోం దగుమేనితావికకా, దుల యగుకొప్తు 

-గేదంగులతో. గులతోయదవేణి మించినన్లో 

ఉం. రా, ౬ ఈ ౧౧౪౭, వృథా ౨ అరిం; 

2. అతిశయించు. “ఆ ..మక్స్యరాజతనయః? 

జలమి,నొలంక నొగల( బగ్గములం గట్టి చలి వాని 

చెల్లం చొచ్చి యరద మెక్కు.టయునుి భార 
విరా. *% అ. ౨౧6 య రో ఆఅ. ౧౩౮; 8. 

క ళించు. యన్టీ కరు౭ణమాపుతడిమంపుంనోకలోం 

దొలంళెడు కంపమాననితంబ కాంతిసొంపు.'” కళా: 

ర ఆ, ౧౦౫, వను. ర, ఆ. ౭౮ ఓ. జనించు, 

బయలు కేజు. “గీ, అని నునందమరందబింద్వ ధిక 

మాధ్గు, రీభురీణరస ప్రా ఢి రీతిగులుకం బలుకువలు 
కుల కలరి యక్క-లీకి వలి శెంబులక 'మొలకలం 

చెమేనం దొలంక నపుడు.” ఇందు. ౨ ఆ ౮౬, 

సారి ౧, అ ౫౬; రీ. ప్రసరించు, గొన నలువ 



తొల 

మోందికిం దొొల(కునువర్ణ ప పులినగురునితంబి వ సభా 

వరంవరలతోడ, నమరుప్రాయంప్రుయాపు చిక త 

చాల్చె. ౨ కరా ౪ అ. ౧౨౧, బహు ౧) ఆ. 

౧౦; 6. ఒలుకు. “సీ వికచసీరజవ గ మకరందరన 
ఛభాలిం బసనిచూపులం గృపారసము దొలశు 

వక్త, ౨ ఆ గ౭, పారి ఎగ ఆ. ౫౭; (6 

పొంగు. “లయహారి,..తలమో(దక్ొ, వఆలునుర 

నది దొలంకి లిం జినుకులను గురియ,... కు. 

సం, ౨ ఆ. ౧౦౦ లీ. వ్యక్త కమగు. “గీ తొలంకు 

సీగ్గున వా'ల్బాపు బెళుకు. జావ, "దశా ౨ అ, 

జమ వి. 31. చలనము. “చ కదు బెుముంట 

లె నయుదకంబుతొలంకున వాశిబింగున్ర క్ , మిడిసీ 

మావభూజములమోంద  'వెనం బడి మండుచుండ 

spe దివియకోలలకై వడి భంగ 

సంగతికొ, బెడమినశేనముల్. మెఆనె బోరున 

జల్లిననిచ్వులో యనన్ో ఏవి, పు, ౪౭, ఆ. ౧౬%; 

ర్క తరంగము, “చ . వారిజేపళల్ , తొలంకుల 

శీలం చావ నిడి తోమం గలం కడలౌన్... 

అము, ఈ, ఆ ౧౪౬, చబింధం ౨౮. 

తొలంగంద్రోయు. దే. స. క్రి .(తొలగకా శత్టైోయుం) 
క్త పోంగొట్టుం “ఆ కేలియందుం బడిశతూల 

మట్టగుం బాత్క,గమఃలం త్రిష గాదాగాావానమున్క 

దురికములను దొలలంద్రోయుట న్ని భంుగులను 

గంగసాొటి గలచె యుండు” జావ్నా వీ. ౧) అ. 

౧౯; 2. తుడుచు. “సీ. తనువున 'బెకొన్న తావ 

ముజ్జన చేసి తొరరాడుగన్నీరు_ తొలయందోచి.ి 

విక్రం ౧౩ ఆ, ౧౫౮ 3. విడిచి పెట్టు. “క జీవించి 

రొకటి గొల గం,ద్రోవక జంనీరరనముతో నూని 
యతో,నావం 'ెట్టికిటిముద్రానలయము లమ్భుత 
మధురరనఖండంబుళ్ .” వెప, ౬, అ. ౧౨౭ 

తొలరోంబాటు. చే, అ, (క (తొలంగక్ + పూజు - 

స్వార్హమునఎ తొలంగు, “క. బలమ౭ి భువు 
డహితునిదో,ర్భలవిభవము సై 6వలేకవరిభవై వ్యా, 
కలనమున కోర్చి శ్రతులువెలలగర6ర దొలలం 

చాజు చేవసేనలు గలయగన్* వారి. ఊ ౧౦, 

అ, ౫౮ 

తొలయంబెట్టు, చే. స. క్కి, (తొలగకొ4- పెట్టు 
విసర్టించు. “గీ, స. గామిప వెడలె వత్సర 
సవ్మాస్తములు మహోజేవుం డంత నాభూమిధరకు, 

భూరి భరి నన్ముగ్రహి'ంపంగం దలంచి,తొంటిక్రన 
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తొలంగ వై చు, దే. న 

తొలంగించు. డే. అ, కి. 

తొలగు. దే. అ. 

తొల 

లాంఛనంబులు తొలలంబెట్టిల ' వరాహా, ౧, ఆ 

౧౬) నెషు ౬, ఈ ౧౩౯. 

ఈ” (తొలలక వై చు) 
పోంగొట్టు, “డా, .నపుంనకజన్మ మవశ్యభోగమైై, 

వా౭డిమి గల్లుశావమున వచ్చె బురాక ఎ్రకకర 

భావ్య "మెవ్వాయడును నేద్చనే తొలలవై వగ 

నోర్వక పోవవచ్చుశే.'భార. విరా, ౧, అ.౨ఏ౮, 

విడిచిపెట్టు “సీ, కాగ 

ఛేవమయుల వష్యములం డొెలంగించి లయ ళాళశుది 

ఇంతయు. దలిర్చ్బ.” కళా. ౨, ఆ, 53. స శ్రీ 

(తొలయగుధా. చే 1. తుడుచు. “చ, వదలిన 

(ద్రిండు తొంటిగతి వాటముగా బిగియించి 

"మోమునక్, జెపరినఫఘుర్మ వారిం సొనచేలమునకొ 

దొలశించి ఏంవునకొబొదు లమరించి మించి 

'ఎలుముస్తిశ రాసనముక్ ధరించి... క ౨ 

ఆ. రజ 2. పోగొట్టు. “సీ, పారసీకునకు 
దుర్నరమానవ _త్తర్పంబు నాలయంచె మానవదుర్ల 

సీమ” పారి. పీక. ౧౩, పారి ౧ ఆ కు. 

దశా, ౨ ఆ ౬౩3. 

క్రి (క తొలంగు. ఈ తొల 
శ్రే అపసరిల్లు, శవ్వకొను, “కీ పాయు తొలంగు 

మం చాయత వే శ్రవాస్తుల మొ శ్ర మేలాకో తోడ 
రాదు” భార. విరా, ౧, ఆ. ౧౮౯౬ నైవ. ౭, 

ఆ ౧౩౨౦; ౫. దూరమగ. “క. ఏర్పడ లోమ 

తురను జచెలార్పక లోకంబునకుం డొొలంగక్ష 

కుదుకై,చేరున మనంవవనములు, గూర్చ్ప క 

యోనీశ్వరుం వ యెబ్బంగిన్, 2 నివ ఉం 

“ర ఆ. ౮౭; 3. జాయ 

“క్ల ఆము షష దొలంగె ననిలంబు'చేత 

విధాత మగుచు” భార. ఆది. క, ఈ ౧౨౨) 

దశా. ౨ ఆ. 39రా 4, ఓసరిల్లు, వృక్టాకేయు, 

“గీ మలయ గజకంథరము ద్రుంచి తొలగ 

నులీక్కి కెంపు దళుకొ త్త వాలుతోం గే గ్రైట్ట్వాజు 

నావృకోదరువె .,.* భార, భీమం న ఆ. ౭0, 
వారి. ఊఉ, 3, ఆ, ౧౨౭౯; 5 కచ్చమరలు, ' చ 

నమరముఖంబునక సవననింభనమక గొని 

వత్తు చాహుగ్కర్ష్టమున విరోధి ల్స్చికొని రాక 

తొలంగితిజేని బ్రావాణీ గమువము  సీయంగోరి 

నజభున్యజు:డుక్ , బుతువేళలం గులు వ్రృమదం 

బరిత్యజించెడు దురాత్తుండు బోయెడుద్రోవం 

౧౪ య్, ౧ లీ ౨9 
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బోవుదున్. డై. 3, ఆ. ౧౦, జై. ఈ, ఆ, ౮౭; 

6. ఇదు, “క,,దురికము కావించి తొలు 

దునె పరమునకున్”” ఆము, క, అ. కోలా 7. 

వెడలు. “క. దుర్వాసను డటుల శాపము, ముర్వా 

రముగా నొసంగి తొలణిన,, 

రోజ, విప్ప, ౩, ఆ. ౭౮ ర. కప్వునూరు. “క, 
కృక్సల మిష్టు డశుళవించితి, తొలగుణె హింసా 

దశా, వ, ఈ 

వరులకు దుఃఖప్రాప్తుల్ . * శార ఆది. ఈర, ఆ. తోలకరించు. చే. అ, డ్ర్ 

9. పోవునళించు. “క లలి గంగాస్నానంబున 6 

దొలయగం గలపాొత్రకము చతుర్దశభువనంబులు 

గూడి చేయంజాలవుకొలందియె గంగాతిశయము 

గుణరత్ననిధీ* జావ్నావీ. 3, అ. ౭.౨. కారీ, 

గి ఆ ౧౦౦. స శీ వీడు,త్యణిం చు. BE 

వేద మొల్ల వేల పరమషవై పవ “బును డఅంగ్లిల 

చేమి నరేంద్ర, నందా.” వి. పు. ౨, ఆ. దం: 

తొోొలంగుడు. వ. వి, తొలంగుట, అఆవనసరణము. “సీ. 

తొలగు డనంగను దలంగు డనంగను నవనసరణా 

ఖ్యలై యలరుచుండు అం. భె, ద్వి, ౨౨౮. 

తొలంగుడువడు. ద్వ. వి, _తొలంగుడుగావడుఎ అవ 

సరిల్లుం WE ఇట్లు వెనుకముందట నుభయ పార నం 

బులం దృషహిర్టికంబులై యరుగుచెంచునేనుంగుగ 

ములం గానక  తెజంగుదప్పి తొలంగుడువడి 

యాళ్వరాయ త్తం _బైనచిత్తంబు గాకుండుటం 

చేసి తానును దనక రేణునమునయంబును నొక్క 
తెరువై పోవుచు.” భాగ, రా స్కం, 36, 

తొలంమే. దే. అ. (క్కి. స్నానముచేయు. “గీ. శంఖ 
సుమ్క_రిణిని గ్నుంకి చ, క్కపువ్కు,రిణి మునింగి 

డేవతాపువ్కంరిణిం దొలంచి.” వాంన. ళ, అ. 

౨౦౫ స శ్రీః (తొలంగు థా చే ) 1. నళింజం 

జేయు. aX కరప గు 

దొలరంచు జన్తాంత రానంక దుమ్ము కములు.” రాం 

మి ౧ అ. 3౨౯౮ చంద్ర. ౧ ఈ ౯౯; 2 

కడుగు. “చ ముదమున  సోమకాసురుండు 

ముచ్చిలి యచ్చలమారం గొన్న ప్రాం జదువులు 

తెచ్చి తజ్జఠరసాం ద్రృతరాంత్రము లంట నంటు 

బల్ ,గదురు తొలంగం గీరి యజగంగ౭ దొలంచి 

విధాతృవిస్ఫురుద్వదనసరోజగ ంథలలికంబులు వేసీ 

లీగా జగన్నిధీ” పొండు, ౨ ఆ. ౫౬. వైపు 

రా ఆ. ౧౯౩; ర. ముంచు. “నీ, మంగళతీర్థ 
III=—28 ; 
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తోెలకు. చే వి శి 

త్రోల 

సంపర్క మానందించి యమృకవాటీకను జేవా 
మునకు డొెలంచి.” వాల్మీ రి ౨, ఆ ఏ. 

తొలకరి. ద్వ. విం వర్షాకాలము. “చ పలికి లలాట 

వ. వ్రగ్భుటభంగ ముని వజంబుతోం 
లకరిమేఖభుషఘూోవములతోం బుపోణించునముం 
మ. వార. ర, ఆ. ౪౬, చం. రా, 9, 

ఆ. ౮, వసు, 3౨, అ, ౧౫. 

1. వర్షించు. “క చరన 

మకరందము _త్తృషట్బరణకరుణ / “కలకలన్ని ద్ర దము 

నవకులకుజంబుమాటున వసించి పల్కు.నవ్వర త్రి తె. 

జూచివలంకువలుకున నమృశంబు దొలకరింవ. షః 

సుద, *% ఆ, రవి; ది. జనించు. “కీ ప్రిల్రక్హ 

రించు మొలకనిగ్టులచేక నుడివడి కడకొత్తుచూపు 

తోడ.” విక్ర. వ ఆ ౮౨; 8. వెదచల్లు, “గీ, 

కథవజాళొన మిణుంగులం దొలకరిం ద్కతీల ధరి 

యించె గళమునం దీయగబోండి” ఇందు, ౫ ఆ, 

be శీ మోటు అతిశయించు. “సీ అలంకం 

బా పెడునవ్వుటమృకంపుందేటల చిలుకరింపులం 

ణో బ్రేమ తోలకరిందవ*”* అని. 3, అ. ౯౫ హంస, 

మ. ఆ, ౨౧. 

తోలకరిదొర ద్వ, వి. (తొలకరిశాదోర,” ఇందు (డు. 

(చూ, తొలకరివొరబిడ ) 
డ 

తొలకరిదొరబిడ్డ. ద్వ. వి. (తొొలకరిదొర+బిడ్ల.) 

ఇంద్ర, తనయుడు, అర్జునుడు. మస. సుభద్ర, 

వచ్చె;న్టాలియలం “వేయాజణులు నిరుచెంకలం నొలు 

వన్క్దెలకరిసెజుఫో యిది యన్మితొలకరిదొర 

బిడ్డ వెజంగుతోడం జూాడన్.” విజ, ౨, ఆ. ౯రా 

తొలకరిమెజుపు, ద్య. వి. (తొలకరి? మెణుపుు) 1 
వర్దా కాలపుమెజుపు; బి, మల్లయుద్ధగతి భేదము. 

మ విమష్టుచ్మక్కంబును రాముబాణంబును నాగ 

బంధంబును తొలకరిమెతుపును , .. సర్పాంకుశం 

బును “మొదలుగా గల పదిరెండుగూూయమానంబు 
కం లును... .వబంధం, 26౮ 

తొలకరినూండు, ద్వ వి. (తొ అకరిశాసూండుం వర్షా 

కాలవిరోధి, వాంస, (శ. రు 

ఛగమున వెనుకటి కాలి మొదటిభాగ 

మనేకును ప్రక్క-కును నడిమిభాగము ఉపఠం 
ధ్ర ము. “ద్వి. aE తియములుతొలకులు రత్న 

బ్సడువు శె "తె నపొడలుల సి రం, రా. ఆర. ౧౭౨, 

పు, ౨కి, వం (శం ర బస, జి, ఆంగ పం, 
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తొలట. చే. వి తొజట,కోటరము, “అఆ, ఫూనుగా.డి తొలిగట్టు. ద్వ. వి. (తొలిశగట్టు) ఊదయనిం, 
యంత భుజగంబు లో నున్న 'వెలలో మాని వెడంద 

తొలట నూప్కీదీనం 'జేయి పెట్ట లోన నున్నది 

సవ్కికేవపేమ మనుచు; జిలుక చెప్పె” 
శేయూర. ఈ, ఆ. ౭౪. 

తోలలేన. జే. ఏ. (తొలషాలేనె.) పుట్టలేనె. టక కుం 

దనపురవలు గుప్పెడుతుందిలపుంజన్ను గవయ. 6 

వాలే శిలకుక , విందులోొనరిం చుపలుకులుర జం 

దురునిం బోలు మోము సకియేక యమరున్."” 

హంస. ౨ ఆ. ౧౮౨. 

తొలసి, వె, వి, (నం, తులసీ 1. తులసీ చెట్లు. “క్రీ 

వతుస్థలమునం బద్దాత మాలిక కర్ణ బిలమున నులి 

వాడుతొొలసియెన్ను .” జై. ౭, అ ౧౯౭, 

సలా, ౧ ఈ ౧౦౯; 2. తులసిెపీరు. “ఆ, 

నవతు లేక సీవిశాలవతస్థ లిం, దొలసితోడ: 

గూడం దోయజడా&ఊ,మునుపు మకచు ఇపుడు 

మాకాంత నీపాద్యృశవులరజము6 గోరుంగాచె, 

కృష్ణ.” భాగ, ౧౦, స్మ వూ, ౯౯౧. 

తొలి, జే. వి. బొ, 1. ముందు, పూర్వము. (దీనియా 
మ్రేడిశము తొలితోరి. “చ తొలరితొలి పడ్డ 

వీ ర్రంగలం ద్రొక్కుచు నొండొరుమూజ: జూచు 

నుగ్దలిక గడంగి...* నిర్వ. 3, ఆఅ. ౧౦. 

నృసిం, ౩, ఆ ౭౯. అం. భా, కృ, ౭3; 2. 

రంధ్రము, “సీ. కొవ్సరింపంగ మింటం (గొవ్వాడి 

రోమముల్ చొచ్చి వెళ్లినతొలుల్ చుక్క 
గుంపు.” చంద్రా. ౧) అ, ౭%. ఆము. 6, అ, 

౧౭ల్ఫా 8. కోటరముతొజ్జ “సీ. తొఆతొలి 

తొజ్జ నాం దరుకోటరం చొప్వు... సాం. ని, 
సొ, గరా విణ మొదటిది. (చూ, తొలికేల్చు 

మొ 
తోొలిక చే. వి. రంధ్రము, “క పలుచని చెత్తురువముడు 

వులంబొలివెన్ రథచేమినలయములు హకరణ 
వీరులు దూజంగ.రవివింబముతో లీకై రుచి దూల 

ate దోంచినమాడ్కి_న్'.'కవిక, 55 ఈ ౧౯౨. 

(శ ర పా. తొలు. ముది 

తోూలికూటమి. చే. వి. (తొలి హటమి)' ప్రథమ 
'చమాగనుము. “గీ ఆఆజమురలు దిజ లాలించి 

“శా ఆందోళింవగం జేసి ముందు రజ తాళ్ల 

ర్యంబు లంచేశ్వరుం డెందుక్" దుర్దయు( డిందు 

ఏం డొరయుచో చేమెంచునో వాడు సా 

పఫపాందం గానుక లిత్తునంచుం దొలిగ ట్లుక్కం 

ఠతో ఇెత్తుమేర్,చందాకెంపు తెజింసనం దనశ 
భాన్వద్బింబమున్ దూర్సనన్ ” ఉ. రా, ౪, 

ఆ. ౨౫౨. ఇటే. తొలికొండ. శశ రోల 

౧౨౫ 

తొలిచేదువ్చలు జే, వి, బ. తోొగిశచకువులు ) చేద 

ములు. “రగడ. ఆచ్చున నిశుం జఇలియవు తొలి 

చదువులు.” ఉఊ. రా, ౭, ఆ. ౯౨, సాం,ని. 

మాన, ౨. 

తొలిజాతియొడయిండు. మి. వి బృహ. “వ్ర 

“ తొలిడాలియొడయండు వలుకులదణి. గీ, కమి 

గద్దియదళ వాయి తాత భొవు. ,,అనం బంక జా 

నను పేళ్లు శ్రీ వేంకటేశ” 'వేంక, చేవ. ౬, 

తొలిజాలతివారు. మి, వీ, బ. బ్రాహణులు. క్స్ 

చేలజేల్చులు తొలిజాతివారు నాల బ్రావాణు 

లకు నామము లగు.” సాం. ని. మాక. ౨. 

తొలి జేజే. చే. వి (తొలి4చేజే) రాకసుడు. 
“మ ళిచపూజానియమంబు మాని తొలి జే జే పెద్ద 
మాహిష్మ ల్వీధపుం డాకండు బళీ కనంబడెకు ,,* 

ఊఉ. రా. ఏ, ఆ. ౨౨౩, అచ్చ. చాల, ౧౭. 

తొలిదిక్కు_- మి. వి. (తొలిశదిక్కు.) తూర్పు. “ద్వి, 

అక్క_లింపులు వాయు. వెక్క. నూర్పుటలు, 

ముక్కువటుట తొొలిడిక్కు. చూచుటలు.” 
వుడితా. దీకా. గరా. 

తొలిజేవర. ద్వ. వి. (తొరిశజేవర్శు 1. రాత 
ను'డు. “చ. తెఅవశు జావకున్నం దొలిదేవర 
ప్రేవులు ప్రోవులై వడక, బెజి కెద, ,,” అచ్చ. 

హ్హ “క్ష, , .ఛోరత్సీచేని 

తొలిచేవర సాదరవీశ్షణం 

బునన్.”” ఊడ. రా, 9, ఆ. ౨౦౦. 

తోొలివన్నగము. మి, వ. (తొలిశవన్నగము) ఆది 
“శీవండు. “సీ... వన్న గంబులు తొలివన్నగంబు 

లయ్యె. గీ. ..కీర్లిసాం్యద్ర రుచులుమించి లోక 

తయం బాక్కమించుకళన. “ద ళా. రా అ, ౫౮ 

కిష్కిం. రాలి; 2 

ముఖంబుం జూచె 

యావమతించి కలికితొొలీకాటమి ?భుండు తులక తొలివలుకులం. బే. వి, బ. (నొలిశాచలుకులుఎ వేద 

రించెటీ కం శకుం 3, ఆ, ౫౦ నులు: (చూ. తొలివలంకంగొనలంఎ) 



త్ లి 

శోొలిపలుకుంగోనలు. డే ఏ, బ. వేదాంకములు-డవ 

నిమత్తులం, గ్గ , _ _ తొలివలుకుంగొనలుశాంచి 

మించినజడదారిగముల కైనంగనంబడంగగ రాక 

యుండుశి నంటి చేయడు,” అచ్చ. ఆర, ౧౧౨. 

తొలిమబ్బు దే. వి. (తొలి+మబ్బు) తొలకరి 

మేఘము. “గీ. విల్లు చెణీ_గంటివి ల్లా వింటి 

మ్రా'త,లుణుములంగC గల్లుమెజుంగులు "మెజుంగు6 

దీవియలుగ నెజరాళతొలిమబ్బుపొాలసుదిండి, 

కొండవై నంవజడివాన గరియుచుండె,” అచ్చ. 

యు. ౫గీంరా 

తొలివేలుపు, చే. వి (తొలి+వేలుపు) 1. రాత 

నుడు. “సీ. తొమృండ్రుకొడుకులం. దొలివేలు 
పులం జేయం బొడమించు చేదేవు బొడ్డుందమిల 

ఊఉ. వారి. ౨, అ. ౧౦౦, సాం. ని, దేవ. ౧౯; 

2, వివ్హవు. “ప్పీ త్రో లివేల్చు. జిందంపుందోర్ం 

పురవళిచేం గర్భ రంధ)ములుదుం వియు: 

జె్చడు” ఊఉ రా. ౨ ఈ ౨౧౦౪. 

తొలివేల్పుపగతురు. చే. వి, బ. జేవకలు. “సీ... 
జేజేలు తోలి వేల్పువగతురు పలుకుటల్లు, మేటలు 

అనంగ సురాఖిఖ్య లౌ,.+”సాం. ని దేవుంరా. 

తొలు, చే. విణ, వృ_త్తియందు తొలుతశబ్దమున 

కంత్యవర్డ్మ ము లోపించలగా _మిగిలినరూపము* 

ఉదాః తొలుచేదువు, తొలుదీవి. మొ. 

తో లంంబల్కు_లు* జే. ఏ. బ. (తొలుత +వల్బ్ము.లు.) 

"వేదములు, దశా, ౫, అ. ౧౧౫. పారి. ఏ, ఆ. 

£౮ 

తొలుకడం ద్వ. వి. (తొలుత౫కడ్ఫ తూర్పుదిక్కు, 

“రీ తొలుకడ రాతావనలు “గెబ్బున ర్లిజేం డెద్దడి 

గుబురు కాలీర్ల ప్రొ ద్దు” అచ్చం పీక, లా, 

త్ో లుకబ్బము. ద్వ. ఏ. (తొలుతగాకబ్బము, అది 

కావ్యము రామాయణము, నీ తొలుకబ్బ 

ముకటం గోర్క్యు లొసంగ సత్కిియ లొన 
రించి వ్రజనేమ మొందు,..”సమోర, 8,౪, ౭౯, 

తొలంకరి. డే, వి, వర్ణా కాలము. “కీ నటియించు 

నష్బరఃకుటిలాలకల మేని మెజుంగులు తోలుకరి 

మెజుంగులు గను” దశా, ఓ, అ. ౧౮ వను, 

క,ిఆ ౧౫% ఈం. భో. ప్ర ౮౬, 

తొలుకరించు, చే, ఆ, శ్ర? వర్షిరచు, “నీ తనకు 
చేనియ నుడువులం దొలుశరింపం గలికిచూపులం 

1461 తొలు 

పీనులళం బలుకరింహ సొలపునడపుల నరీదియల్ 
గీలుకరింప.” చందా, 3, ఆ. ౬౨. 

తోొలుకాడు. బే. అ. శీ (తొలుకుశ అడు స్వార్థ 

మున) అతిశయించు. “సీ. ప్రవహించు 
ఇచ్చోటం బరిఫూర్జ్మ సంవదం దొలుకాడుచు 

నపారదుస్థనదులు.” కాకీ ౨ ఆ, ౨౮. భాగ, 

౬. స్కం, ౫౦6. 

తొలుకారు, ద్వ, ఏ (తొలుతగా కారు తొలుళబ్ద 

మునుత్వమున కత్వమును కారుశబ్ద్బమునకు “కరి 

యనురూపమును 'వైకల్నికముగా వచ్చును, చూ 
తొలుకర్వి తొలకరి) వర్వాకాలము, “జ 

కన్నులు గండుమోలు దొలుకారుమెణుంగులు 

గాముబొణముల్ =” విక్రం ఏ, ఈ రణ, కు. 

నం, ౧౧, ఈ ౧౨౫ 

తొలుకు. చే. అ. [క్రి అతిశయించు. “గీ. పులియు 
మొదలగుమికములు కలక తొలుకంజెదరి 

నలుదిక్కులకు. భాజే నదరి బెదరి.” ఊ రా. 
2. ఆ ర౦రా విజ, ౨, ఈ ౧౬౧. 

తొలుకొను, దే. అ. శ్రీ (తొలుక+కొను) మొద 
లగు, (పారంభనుగు, “క తొలుకొని కుక్కుట 

'రవములు, చెలంగుడు . “కు గంంర్కాఈ ౧౮౮. 

తొలుకోేడి, ద్వ. వి, (తొలుక+కోడ) తెల్ల వాలు 

జామున మొదట కూయుకోడి. “ద్వి, తొలుకోడి 

కూయంగ బలువిడీ నేంగ.బసంర, అ. ౧౬6. వం, 

తొలుగట్టు = తొలిగట్టుం “డా, లే, గన్నియబేని 

మేను తొలుగట్టుతుదం బొదనెం (గృనుంబునన్.” 

వను, ౬, అ. ౬, 

తొలుగొలము, డ్య. వి. (తొలుత +కొలము ద్రావణ 

వంశము, “క ఆతొలుగొల మలరులసర్క మె త్తిన 

క్రియ... ఉదా క్టం బయ్యొన్.” పాండు. ర, 

ఆ, ౨౬౬: 

తొలంగొరు. చే. ఏ. (తఈొలు+ గారు విరావతము, 
“చ... తెల్లనితొొలుగౌరు నెక్కిన యిలాధ్ధర 

చైరియెచుమ్లు చంది, లి ఈగ 

తొలుదు. జే స (క్రి. 1. రంధిముచేయు. “నీ 
ఇరుమెయిం దొలిచి బెట్టీలం దూజునవియును 

నలువ్చుర ేవుర గాటునవియు.” భార, విరా 

ఏ, అ ౧౬౧. ఉ. రా, 5, ఈ. 3.93; ర్తి 

ఖండించు, “క. పులు మేయర6 గాననాంకర, 

ములు జాయ  నిజళిశుమోహమునం జనం 



తొలు 

బాల్లా,ల్ల లొసంగ నసిభేనువు విను తులకలలం 

దొలుచు ననంతదో స్త ఎంభమునన్.” కరు, ౧, ఆ. 

౧౯. వరి ౧, ఆఅ, ౧౪ర్వా 3. నాంటు “గీ. 

కాంజె గుస్సెను దొలివెను నాడే ననలో, 

నాంటె ననుమాట కర్థవకా నాగభూష.” అం. 

భా ళ్ళ. ౧౨౨. 

తొలుక. దే, ఏ. కళకి, అనా, ముందు, ఫూర్వము, 

(నమాసమున దీనియంత్యాతరము కొన్నియెడల 
నిత్యము గాను కొన్ని యెడల వికల్బముగాను లోపిం 

చును) “గీ,,. వీనికదిండివార్వమ్స  దొొలుత్క 

గాల దా చెక్కి. నన్నుం చాంకకయ దీని కటి 

విభాగంబు చెక్కి. రాలలవె యబల్కవెళుక మర 

గొము నూంత గాం గొనుచు ననియె”* కళా. 9, 

ఆఅ. ౬9. వారే ౨, ఆ ౬౦. విణ, ముందుది, 

పూర్వపుది. “వ. తొలుతటిపాలయలుక 

యుడలం జనించినవిరోగ శిఖ , +, "పారి. ౧, ఆ, 

౫౨. రొనువ. క, ఆ, ౫౮. 

తొలుదీవి, దష. వి, (తొలుత దీవి.) జంబూద్వీవము, 

“క ++ కల్యాణపరంపరలతొలుదీవి.” “చను, ౧, ఆ, 

ణం 

తొలంనాండు,. దే, వి, (తొలుత 4-నా౭ండు ఫూర్వ 

దినము. “గీ, ఇెలలి తొల నాండు తరవాయిం 
జెప్పినట్టి, యిల్లవన్నంబు లేకరు విడీ,,,”రా. 

ది 4, అ, రా 

తొలునీటిరిక్క, ద్వ వి. (తొలుత +సీటిరక్కు 

పూర్వాహిఖానత తము, (శ ర) 

తొలువక్కము. ద్వ వి, (తొలుత + వక్క_ము శుక్ట 

వక్షము. (+ ర 
తొలుపలుకులు. బే, వి బం (తొలుకశ+వలుకులు) 

"వేదములు, “క మలవిల్టుం ఇిలవనారియు6 

బులుంగుసిడము జోదుముల్కి. పుడమియరదముక్, 

దొలువలుకు వారు వంబులుం, చెలంగంగం దిగ పోట్ట 

గూ+లిచినబలియ,; నకున్ .” అచ్చు. బొల. ౨౨. 

CT Top 
De + ల్ He 

మెట్టివయా...”క. శకుం. ర్క ఈ ౭౧. 

తోలు స్తాం. చే, వి, (తోలుకశ షాకు జవ 

ఘ్నము, నిగుకొయ్య, “క ఇందకు మూలము 

దృష్టో * రంతులకయ వక్ష వినును దనికి 

నడరర్త గాంచాజనంబు దొలు హ్రాంకింత యెణకీయ 

తొల్మ. 

కృవ్ణ దొజంగు టిచ్చు విముక్తిన్, +,” భా 6, 
శాం, ర, ఆ, ౨౯౩౨. 

తొలుబాము, ద్వ. వి. (తొలుత+చాము ఫూర్వ 
(65 జన్మము. ని బొమ్మని త్రోవ 

ల a సుఖంబు రమని "తెచ్చి; ని వశమయ్య వానిం 

+ దుకిఖుంబుం 

దొలు బామునందలిదువ్కృ కంబును నుక్చతంబు 

హేతువ్రులుగం దగిలిచేయు,”భార శాం, ౧), అ, 

౧౮౫ 

తొలుమినుకులకడలు. ద్య. ఏ. బం (తొలుమినుకులుష్లా 

కడలు ఉవనిషత్తులు, ' 

కడలం 

“వ ,, తొలుమినుకుల 

గనరానియా జేనిం బలు చెఆింగులం 

చొగడి. ..*”"య. వ = ఏదు 

తోొలుమిశుకులు. దే. వి, బ. (తొలుతషామిుకులు) 
వేదముల. “క .,..తొలుమినుకులు పామి 

నుకులు దొలపలుకులు (పాం,బలుకులు పెను 

మిశుకులు నా,వలయున్ శ్రుతులకును బేచ్...” 

ఆం. సం. చేవ. రణ. 

తొలుమేను బే. వి. (తొలుత మీను) ఫూర్వ 

జన్మ ము, “సీ తొలుమేనం 'జేసినదుష్కృక 

శ క్సియో .. , "భార ఆర. ౨, ఆ ౧౧కి. 

తొలంంక్క. ద్వ. నిం (తొలుత శారిక్కఎ అశ్వినీ 

నత త్రము, శర 

తెలురిక్క. నెల. ద్వా వి (తొలూరిక్కు_4+ నెల) ఆశ్వ 

యు బమానము, (శ. ర 

తొలువేలుపు, దే. వి. (తొలుక+ వేలుపు) L 

రాతసుండు. “సీ. తొలు వేలుపుల వేలుపులవనుల్ 

నొనుజేయు,..స్వా. ౫, ఆ ౪౭; 2 ద్రవ్హా 
సుర జ్యేస్టుండుం 

తోలునంజే. ది, వి, (తొలుత+ళసంజేం ప్రాశసృంధ్య, 
“సీ, ఒకదీవిం దొలుసంజే. యున్నేషమునం బొందు 
నుదయించు మజసంజీ యొండుదీని.” కాశీ ౧3౪ 

౧2౯. అము. ర్క ఆ, ౧% 

తొల్క రి = తొలుకరి “చ,..కోభన భు క్షివేళ 

దొొల్క-రి సమయంబు “పీకలమిం శ్లౌకొనకుం 
దుణి భోక్తృృనన్యముల్ హైమ, క ఆ, ౧9౧: 

తొల్క_రిందు = తొలుకరించు. “చ, జలబజజావజ్ఞ 

నొజ్జ యయి సజ్జగ మోనులం దొల్క-రించుం 

దొల్చ్పలుకులమాధురిన్ జిలుకం బాడి. , , ళివఫః 
'౧)౮ఈ ౬; 
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తొల్కా-డు = తొలుకాడు, “కీ సకలవె వై భవములు తొల్వేలుపు = తొలువేలుపు (రాక్షనుండు.) (నః 
సమకూరు. దనయంకం దొల్కాడుకోర్కుల 

తోడం గూడి” భాగ. ౬ స్కం, ౫౦5, 
పండితా. పురా. ౧౦౬. పు. 

తొలా్య(ారు = తొలుకారు. “డఊ,,,లిరం బగురూపుం 

'జెందుతొల్కారుమెంగుజీవశ ళం “గాంచిన 

చోక్తరుబొమయాన  శృంగారిణియా నుథాసర 
సింగా నుతిసేయంగ వచ్చు చెన్పెలిన్.”” వాంస. 
౧, ఈ ౬౮. 

తొల్బ్పదువులుజతో లి చదువులు. “చ... తొల్బ్పదువు 

ల్తగువిన్నవంబులం, బలుమణు వేయుచందమున 

బంగరుటంది చు లంగ్రడింపంగన్ ఎ” పాండు, ౨ 

ఆ 3౨. 

తొల్బు= తొలుచు. “ద్వి. ఎమ్ములం దక్క_ ముని డి 

తొల్చి తొల్చిగ మున భత్తీంవయా లెక్క_గొనక.” 
పండితా, దిజా. 3 3జే పు ఊఊ రో 3, అ. 3౨౩. 

తొల్పంది. దే. ఏ. (తొలుతశావంది.) ఆదివరావాము 
“గ తె ల్పందిగున్న నై చవానిం జేటింకేఆ*ాన 

మన్ను దాల్పవే కోరి నీవు” అచ్చ. చాల, 
౧౫౩౨. అచ్చ. బాల. ళో౬, 

తొల్లి. చే. వ. బొ. 1. ఫూర్యముముందు. “వ... 

కృష్ణ్వదె ఏ పొయనుం డన్నుబృహార్టి తొల్లి వేదంబు 

'లేకీభూతంబులై యేర్ప్చడకున్న బుగ్యజుస్సామా 

ధర్వంబులుగా విభాగించి...”భార. ఆది, ౧, 

ఆ, 3౯. నైవ, ౩, అ, ౧౨౬ 2, రంధథము, 

“చ వజపున మేను లెండం దమవారియడం 

'బెడంబాసి జీవముల్ , దొజణి ధరి తి డింది 

యతిదుర్హశం “గాలము వేచియుండంగాా నుజువగు 

వాన? బాణములు నొయ్యన నూర్కన మన్ను 

దొళ్టి స్కేడ్డాఆం గనువట్టు దర్దురతతిన్ గని 

యుద్యమ మొప్వుం జేయంగన్” నాః, వంచ 
స్క అ, ౧ళర. (శ. ర. పొం 

తెలీక చే. వి 1. తృవ్వుట కుషయోగించు పొజి 

వంటిచిన్నయినువవనిముట్టు, “చ, భయ మను 
తొల్చిఃన్ విమలభోవవనుంధరం బెల్లగించి,, గ 

కాళ. ర్క ఈ ౧౨౫; 

“సీ మిసికల్లురుజా తేటమోను తొల్లిక జాతిగొరక 

మాపురమును గుంటముక్కు_.” వాంసన రీ, ఆ. 

౧౮౭, | " 

ర్స మత్స ద్టినిశేవము. ' 

కూళతో ల్వేలుపు కూటువ గుటంపుటడవుల మేటి 

వయ్యర యనంగ” అచ్చ. చాల, ౬59. అచ్చ. 

యు. రో. 

తొవ = తొగు (కలువ) “చ. వనజము లుల్లసీల్లంగ6 

వల్ మొగుడన్.ి” మార్క. ౭, అ. ౧౨౩. 

అం. భే. 

తొవళంటి. చే. వి. (తొవకన్న+ఇ స్ర్తీ స్త (క 
తొవకంటికుండలీం దుం డితకండు _ డైన 

నమరభోగిశలమే లదయకుచ్ని.” చంద్రా, 5, 

ఆ ౧౧౩9, చంద. ౨), ఆఅ. భారా, 

తోవర. వై. ని. (సం, తువరః) ఒగరు. (శారు 

విణ, 'వెగటురుచి గలద్కిఒగరుగలది. “పీ. చివు 

శల్లం గసి నొత్తి తొవరాకు గుత్తుక డ్కొని 

కోటుల వెక్కు_చుండు.”కు. నం, ౫ ఆ, ౧౬౨ 

తొొవరాయండు, ద్వ వి (తొవారాయండు) చం 

ద్ర వము “చ, అపుడు రణేత్సుశం డగుసితాంబుజ 

సాయకుకంటి సన్నం గీ రవటలి చల్లగాడ్ను తోవ 
రాయండు ,, చంది. మీ ఈ ౭౭, 

తొవరి ఆ తొగరి, (శ రఠ్ఫ 

తొవరి మ్రాను. ద్వంవి. (తొవరు? మ్రాను తొగరుళో 

క్ల తోొవర్శిమ్మా ననం దుపరిక రిక దోంపయిడును. = 
అం, భా, ద్వి, ఇవి, 

తొవరు = తొగరు, (వజపు) “గీ, కావి జా 
'జెజ్జిన Ss) జేవురు_ తొన్కరనంగ రక్తాఖ్య 

వెలయు...” అం. భె (సృ. ౧౦౮ సాం ని 
స్థా ౬౦. విణ: బట్జినిది. * we] +, తొవరుం బుట్ట 

ae గెంబువ్రలC 'దాల్సి. 'అచ్చ, యు 3,౨3. 

తొవలరాయిడికాండు = తొవలసూండు, ఆం. 

చేవ. ౧౬ 

తొవలసూండు, ద్వ వి (తొవలు + సూడు 
సూర్యుడు. “గీ, పొడుపుమలనుండీ వడవమటి 

కడలి కరుగంబవలు నలుజొములును బట్టు6 

దొరలనూండు, త త్తడులకు.*4” నీలా ఆ, 

ఏ లాం 

తొవవిందు. చే, వి., (తొవగావిందు.) చంద్రుండ్ను 
“లయగ్రాహిం కోరి తొవవిందు తనకోరిజిగి యీక 

చన కోరి యని వేశడుచకేోరియు,.్ కక్క 
2, అ. ౧౦౫. 

తొన్స చే, వి, ఉచ్చారణలోవము, (శః ర్క 

షః ౧౬౦౮, 

నం 

౧ 
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తొన్సె. దే. విణ, పండ్లు లేనిది,బోసి. (శ. రు 

తొళక, దే, విణ, పలుచనిది. (శ. ర 

త్రో 
తో. చే. వ చు? ఒకానొకతృతీయావిభ కి 

చశ్యయము. శే ఇది కృనుముగా సహార్థము 

తుల్యార్గము, కరణార్థము, పస్థ్యర్థము నిచ్చును. 

“క అమృతముతో నుద్భవమై..,” భార. ఆది. 
౨, ఈ ౨౪౭. “రీ శారకామందారతారాచలం 

బులతో రాయు'నెవ్వనిచారు! వ్ డ్రీడాః ౧. 

“ర్ల సాంగంబు లగుచుండ సకల వేదంబులు 

సదివె వసిస్టుతో ...” భార, అది. ఈ, ఆ, ౨ £౮. 
“చ, మనమున నీవు గోరున్భపమన్యభులో నిను 

"బెండ్లి సేయ సీ జనకుండు సంభమించె. + +” కిక. 

కి, ఆ. ౯౯; 2. వెంబడి. “క మన మొకయీవుర 

మోాయంగనయుం దో నరుగుబేరం గా...” ఛారః 

తోంగిం 

_ జీ జ 95 బాహుప్ర్కతావ జాగ్కున్మ హాన్ని. స్వా ౧ 

ఆ ఏ2. ఆను, ౧, ఆ, 32౭. 

ని 

తోతమేక్క. ద్వ, వి. (తోకచుక్క). ధూమ 
శేతువు. “గీ. చేవవిభఘరాజ్యగర్వత మోవినాశ 
సూచకం బయి వడుతో ఒకచుక్క_ యనగ,” 

దశా, 29 5 DO 

తోక పీకుడు. దే. వి. (తోయ +యపీకుడు.) తోశపీక 
చున్నట్టు 'వెనుకకులాగుట, వెనుదీయుట, వ్యవ: 

ఈవ్యవవార మేమియు డేల లేదు; తో కపీ:క 

డుగా నున్నది. 

తోశపీకడుగాండు. దే. విణ, (తోశా పీకుడు + 
కాడు వెనుకకు లాగు వాడు, వ్యవహారము తెమ 

లసీక నాన్సు వాడు. (బ్రాం 

తోంకపురుగు. ద్వ. వి. (తోయ+పురుగు) తోశ 
" గలచిన్నపురుడు. (చూ. తోంశపుర్వుఎ 

విరా. ౧౩ ఆ. ౫౯; 8. కొలఃది “సీ, సవినయం | తోంకపురువు = తోంకపురుగు. (చూ. తోశపుర్వు) 
బునం దనశక్రితో గురునకు దశ్నీణ యిచ్చి | తోశపుర్వు = తోంశపురుగు. “చ. హరిం బరమేశ్వ 

* యాతండు వనువ” భార, శాం ౫ అ. ౧౨౯; 

ఢీ, వలన. “మత్తకోకిల ., ...భామ్యుతో, వేద 
నమంగయుకంబుగా6 జది'వెక్ ధనంజయుతోో ధమ 

శ్వేద మిమ్యగ నభ్యసించెకు...” భార అది. రా 
ఆ. ౨౨౮) 5 వెనువెంటనే. “కం ఉద్యతులై 

రుం బ్రభు సమ _స్తజగత్పి్య్యయుం గీడువల్కుదు, 

ర్నరుండవు నీదుజిహ్య వలం ప్రయ్యలు వాయదు 

నోర బెల్టుగాం దొరలవు తోంకపుర్వులు. ,. 
హరి. ఉ. ౬ అ. ౧౪౫. (శర పా, తో 

వువ్వులు' మద్ది.) 

కవలును ధృష్టద్యుమ్నుడు గడల దోన | తోశమీరియము. నషం వి. (తోయ 4మిరియము.) 
nr. 93 

స్తూ చు ౦డున్ ,మాద్యద్ద తిం గి యుండదు 4 7698 వాలమరిచము,తో6క గలమిరియము. శ, ర, బ్రా) 
భార. భీము ౧ ఆ. ఎకిల (ఇట్లే ఇకరార్థ | తోశాను. చే. అ క్రి, (తోశశ4కొను) వెనుక 
ముల నూహించునదిఎ) 

తోశా చే. వి. 1. వాలము, వశుపక్యుదులపుచ్భము. 

“క పీక నెడి ఘుననదావాతిందోంళయు6 గద 

లింపలేకదుస్సవాపీడన్, మైో(కరి లబడియె నేలను, 

సోంయోర్వశ దిగ్గజంబు నుడిముడి గొంచున్.” 

శూ 

నుంచుకిొను, 'వెంటం బెట్టుకొను. “డి తోణొనీ 

నేయి నంత నొకతొ య్యులి యయ్యెల నాగ 

నష్ట చ్చ రాశలిగొన్న బెబ్బులి రయంబునం గ్భక్ల 

మృ గార్భకంబు మై,వీంకయలర్నం బెల్లడరి చ్రేయు 

గతిన్...” భోం 3, ఈ DIF. క, ఆ, రార. 

భాగ, ౮ స్కం, దెజ 2. అము, ౬, ఆ, లీల ణి తోయయవోంచుం జ, వగా క్ర (తోయగన్శతోయు 

“సీ పాళాళలోకంబుపొతున శేషుండు. వెల 

యంగ ముస్పదివేలయోజృనంబులవెడలుపునకు 

దోంకం జుట్టలాం జుట్టుకు యుండు...” భాగ, 

గ్య సుం, ౨ ఈ ౧౨౨. 

తోశగుంబేం ద్వ, వి, (తోంక4గుంజం  అందోశగా 

“_ీర్బడిన స్తంభము. (శ. ర. ట్రై 

తోశచిచ్సు. ద్వ బి, (తో (క4+చిచ్చు నిప్పులు 

రగిలించినవిదుశలజాలు, (శ. ఈ బ్రా) “గీ. 

వ్రత్యతమగు “గీ, ఇత్తిణంగున వలగొని యెదుర 

నతన్ఫిమండలాభ్యంతర ముం గాంచి మలిపాలుః జీని, 

నాలుగు ప్ర దక్షీణంబు లీలీలం దోంగం దోంవెనో 

చక్రి యని వారదుండు నటించ” కళకు, ౨4; అ, 

AE. 

తోలిందే. చే, స (క్రి. (తోయ ధా. శ్రే) ముంచు. 
“కీ వెండియును నే త్స నామాంద "వెండోెండ, 

మించి నెలయేటినీటర దోరంచం దొడంగునపుడు 

తోశ్చిచ్చిన నార యుద్ధురకం గృష్ణరాయ]| _ సీఠాషిషేశృవ్రతార్థ మొదవు, పూర్ణ కుంథంబు 
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ఫొల్చు6 'బెల్పుచుం జెలంగు రామా. ౭, ఆ. రచియించెదం డోంచనిచోం జీలువగట్టుదోర 
౧౭౦. తోడై వాయాంచకయె యానతీయయగటంపోంచ 

తోంగు. చే, అ. (క్రి, 1. మునులు. “టా కేల చకోర దసాధ్యంబు కవననోరణివట్టన్.” వృబంధం ౨౫ 
దంపతుల శః బల్చినకల్మ వపంక మిందులోందోం భార, ఫీ. ఏ ఆ. య భ్ పుట్టు. “క్ల 

నంగాని హం దని ) చోయజబొంధవుం డిట్టు మోతం డీ డక నేమృత్యువు, నై తోంచినవాండ. ష్ 

చేనెనో, నాయ...” భో ౨ ఆ ౯౮ గక భార. వో. గి ఆ, ౧౨౮ కీ కలుగు ప 
dee లీగంా నీవు ద* సమిద్ధాంబు తులసిదండకు వాడు దోంవకుండ” వార, ౬, ఈ 

వులన్ దోయాడు వారల గనగన, గ్రాలౌదునంగార ర; ర, బయటవడు, “క. తులువా నీకోలము 
సింధుక్రల్లోలములన్ పాండు, ౧) ఈ 6౫౦; గణము తోంజం (బి, బెకున్ = » భార, ద్. రో, అ, 

రై కడియు. “గీ , కోణికమునంపోలి యక- ౨౮౯ 6 వచ్చు “కం, వేస సవిత పునడలద 

డో ప్పెం దలిరాకు చుఅగోలింవమెఆయునవ |  దోంటెం గారుకాలము దళమె. పాండు, ఈ, అ. 
పారిజాతంబు తెజుంగు దొల్సి.” భార, ఫ్, క్ర ౧౯ స అ. కీ" (తోయ "ధాం దే 1, 

అ. ౪౩3. “ఊఉ. ,, లేనియసోనవానలన్దోంగుచు ముంచ్చుస్నానమువేయించు.. “సీ, +, వృరూగా 
కల్యా క, ఆ ౧౫; 9. సవించు. (6న ఖ్యంబునందు జేవాంబు దోచి.” కారీ, $, ఈ 

జాజునీక  తోపచెమ్తట శ్రమకు జూవి| రగ 8. కడుపు “చ. వనరుహమి శ్రబిబ మను 
దశా, ర, అ ఈో౭; కీ, మిశ్ళమగు. “క ఊం వర్తులలాక్షీ క వట్టికం బయ్మ్య్మధినద' మ దోం౭చి 

గెడుపల్లును._ వినమునం. దోంగరవంటకముం గుత్సి ఎల పారి ౨ కోక; ల మిశ్రముచేయుం 

తుం డగుమం తి త్రిన్,లోేలక యున్తూలిం చిన చో. “చ. ద్రవ మయి యున్నక్టొ క్త క్రడోరి తాళచున 
గలుగు నఖంద మెననుఖ మెవ్వరికిన్. వేం వంచ. ళ్ళిలలం గరంగి పృల్లవమునం హోంచి మేనక 

౧, ఆ. 36 3; 5 నాను. “ఉ. అంతట నొక్క యలంకరణం బొనరించి గొరికిన్ో*ో వారు రి, 

చెంబు కడు నగ్గలికం జని పందిపోటుమెంజెళ ఆ రార 
నుర బోవం జూచుటయుం జిందజం గొమ్మల తోంట, చే. వి, ఓ. ఉవవనము “గీ. నాంటె మంచార 

నక్తం బంది నింతింళలం చెక్క-లై వడం బయిం కరువులు తో.టలందు.” భీము, ౫ ఆ. ౮౭; ల 

బడి నొంచె బిడేర దానిక్రొ,వ్వంతయుం గాలి| గృవారామము. అం, భా. ద్వి. కళ; ల, కపో 
కాజీ యచటాజక చేతను దోయగుకట్టుగన్.?| వనము “గీ... ఒక్కతబినితొంట, గాంచి ..ో 
య. ౨౨, ఆ. ౯ య. ౨ ఆ, ౫౮౦; త్త ఉద్యానవనము. wn 

తోంచిగాండు. చే వి ఒకరకపుడేగ. “సీ పొద) కంటం బగ లుండి మల్లెలు దుటీమి ..” ఆము, 
దూజు నొక మీటివూరేటి వెలికి బోం దోలి = ఈ ౭౦. 
3ళొనె నొక్కతోంచిగాడు” స్వా. ర ఆ, తోంటకాంపు, చే. ఏ, (తోయ కాంపు) తోటమాలి, 

రా. తో(టకాపాడువాడు (శ ర వా) 
తోచే చే, వి. చండాలుడు, మాలవా(డు. ఆం. ఛా, | తోంటకూర, ద్య. వి. (తో (ట+ కూర.) మారిషమ్బు, 

ద్వి ౨౮౯౯. ఒకజాలికారాకు?, (దీని భేదములు ఎజ్జటోంట 

తోచు. చే. అ. శ్రీ (సొనుస్వార మని చిన్నయ, కూర 'పెరుంగుతోంటకూర, చిలుకతోంటకూరు 
సూరి; శ ర. కాని, నిర్ధారక, ప్రయోగములు కాన | కొయ్యతోంటకూర మొ) “మత్తకోకిల .,కట 
రావు) 1. గోచరనుగు. (నేత్ర, మునకు శో వణ తోయ కూరకుం జం ద హాసమా6 జల్తురే,” వీన' 

మునకు మనస్సునకు గావచ్చును.) “క. అచ్చట, శకం, 5, ఆ, ఏ. స్ట 
నంతకర్థి తుండై,యిచ్చం జనియం౭ దోచు నేంటి తోంటపోయ. ద్య. వి, (తో (ట+బిేక  భూవూగ 

యుల్లిటిళోనన్” భార విరా ఎ ఈ 950౧. మ్బుబికజాతిపోంక,. శ శ రు 
అము, ర, ఆ ౧౧, నైవ, అం ౫౮. భారం శాం. | తోంటమాలి జ తోంటకాంపు. (వాం 

ర; ఆ. ౧కం 2. న్ఫురించు. “క తోంచినవగ |తోంటమాలె = తోమాలె, (శ రు 
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తోంటమొర్ల ద్వ పీ; తో ట+మొల్ల) కందము *ో వోందు జే. ఏ. చిక్కంగాం గాంచినయంబలి,సంకటి, 

(శ రు ఆం. ఫె ద్వి. DAE, 

తోంటవాందు = తోంటమాలి. “ఆ. కోరి తోం తోయించే. చే. స క” (తోచు ఛా, ప్రే కను 

వాండు కుసుమఫలంబులు,కోయ నట్టు, ఘు భార. వజచు, “మ... అర్థ శేణి దో౭పించు సెం, పలరకొ 

శాం. ౨, ఆ. ౨ 00. ౪ మల్లం కలి, ఏ౬, 

నోంటా. హిం. వి. ఒకవిధ మగుమందుగుండుసామా | వ్రోశిక్ష. చే. వి. (దోచు. ఛాఎ తోంచుట. (శారు 

న. (“తూటా అని వాడుక) తోపు చే. వి. 1. (ప్రమదవనము,ఊద్యానము. “కీ, 
తోటి = తోంచ. (చండాలుడు) “క, నాటి . తోయపునాలోను బ్ర మదవనాఖిథ ..” ఆం, 

కయిదేండ్ల వాండన +మాట విని కృృతంబు6 దలంచి ఛా దష. 3౪; 2. సోంట్కవృతవం క్రి, Ta 

మాననమున నతో ులమోందను ప మామిడినోంపునం దనరుమల్లిని .. చం, శా, 

వ. హన కృల్మి మబుడ్ధిన్ లః హ్ ౭, అ. 33. అచ్చు, mo గ ర. ఎటుఫు 

మ చన టి ప రంగు. “పీ. ధాష్టంళజాలము మోంద దండెత్తుభాను 

తోంటీయ = తోంటవాండు, (శ. ర. ¥ చౌ మంతుని వెలినొశ్లేనతోం వనంగి" వ్రభా. స్ 

తోడు. చే, స కీ 1. న్స్ మొ. చేద మొ. తో “ర్వా ఢీ, ఎజ్జబట్ట. (క్ట అరుణపనస్త్రంబు తోం 

పెశితీయు. (వా. ); ర. వెణుకు. “గీ. వాయి వనం దోచుచుండు టీ ఆం. భా, ద్వి ౧౫౪; 

నోరూ ండిం గన్నులు దోండియైనలో భీమ. ఇ అ. క్ర నల్లతుమణెక్క. ఆం. భా కృ. ౫౪% | 
గలా కరు, ౫ ఆ, ౧౨౨; 3 బలాత్కారముగా బూశా మొ నానిఫవూశతపిండి (శ. ర. చా 
ట్ట. వ “ల వొ స వ. కం 7 (తోంచు థాం) కానంబడుట. “క, తనతోతు 

నా. య. న భవనిరానం,బునకుం "గారణము .. ష్ భార. అను, 

చుటు, “గీ, నూలు తోండును వేడ్క. నవ్వాలం6 
౧ ఆ ఏ ణల; 8, జన్మము. కక్ష ఆనభఘ యను 

గంటిలో వారస '% అం ఎల తకు దో న్న ని శోయమున 

తోండుంబోతు.. చే వి. (తోండుషాపోతు) పంపు షు హమ శ ఫో 
లయము వొందుటయు6 గుల్టును. ** భార, 

చేయట, కారాణము. (శ. రు విణ. వంపువేయు 
ఆజ ( ) > ఆశు. ర, sp ౧౮; 9, సంకల్పము. ఒక 

వాడు, కారాణశీలుండు. “చ, కలువలవిందు 
న ఫోంచుతోంపు షఫీ ార 

శిన్నడిమికందు ఇవంబున చేండు shee ఇ అల గ్ దోడ్డ్' నడ మర్ సీ 

అశ్వు-. ౧, ఈ ౨౦౨. విణ, ఎజ్రనిది Ey క్త 
గలయుమునోజుమేనియెముక లలో గలితువ్వర పేర 

సీవేతకొగిలుబుచుం. దోండుంచోతుగతి గిట్టన డుబులశింపు ర క్షడంబులరంగు నింగికి పోపు 

వానిం బిళాసిం జేసీేచొాలలవయిం వాపు వెట్టి వెళలం | _ వేగిష్నయలు నింప య. ౧, ఆ. ఏ. రసిక కళ, 
(3) 

బచివం దగునా గమోరణా. లా శిత ౧౦౯౪.| ఈగ లో 

St ie నరముల న సోదరుడు. “భార ఆది. క్క ఆ, jo ఇట్లే: 
థోడంబుట్టినచా ఇడం, మొ, 

ఫోవ్చచున్న వి, 

తోండుడు. జే. ఏ, (తో (డు, భాం తోంయటుమాలం |“ థోయిట్టుం 
చే, ప్ (తోన్ *పుట్టం) సోదరుడు; 

సోదరి. ఆచ్చ. బాల, ౭. స్వా ౨ ఈ ళ3, 
తీసి చుట్టట. అం, భా, ద్వి. ౨౬౯. 

తోండెలు = తో జలు *క...శోంణజెలు మొద ఇటే: తోయిట్టుగు: తోయిట్టువు, తోడంబుట్టినది; 

. లగవానిం గొన్నిటిని వేట కరుల్*' స్వా, ఈ, వ డయిట్టువు. మొ. విణ, సొటియెనది,నదృశము. 

. ఆ, ౫౦. 
.. చుక్కూలచక్క_.6దనంబునకు6 డోయిట్రైన 

తోంేలు, చే. వి. అడనికుక్క)వృక ము. “క్ల ఇవి పాయలపనా పౌణివల్ణనిక్నీ వ జంబు లే లై నవచ్చకవ్వ 

తోభిేచులభంగికగవీయు.6 బురువు... భార రంబుకలుకులును , . . సీర గ అ. ౧౨౦. ఇట్లే: 

శాం, 3, ఆ, నా. ' తోడయుట్టువు, “ఊడ, (నడి వై వసం దీవ్రనిర్ధా 
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కముతోడంబుట్టు వనంగా: దిగుళుజ్జ్వలశక్తి| తోడంటు. చే. వి. (తోడుశేఅంటు.) చేమిరి,తోడు 
జత్యువైన్,” భారం ఆర, nT ఆలా 5. కొనుట కొత నల్హార్చినపాలలోC గలుప్రమళ్జిగ, 

తోకము. సం. వి అ. న. ఆపక్యము, బిడ్డ, “క త్రగం దోడంటునం బా లీంపుగం బెరుం 

లోకొను. దే. అ (క్రి. (తోడు+కొను) తోశాను, గయి నది యభోజ్యం బగునేి ద్వా. ౧, ఆ, 

'వెంటంబెట్టుకొను. “క, నాకారణమున బుత్విజుం ౨౬. శుక, ౧, ఆ ౧6౯. (8 చాధించుట్ట 
"జేశాంతవు నరకగతికి శేడాకు నాని9, దోకొని తోడనము. సం: వి. అ. న. శే. ఏిటుచుటు? ర చీల్చుట, 

ఫోయెద నని శుళులోకంబున కరగ. (ద్రిదళ తోడా. జ ఏ. 1. వా సభూహివశేవము., (శ ర) 

తోకస్తుతుండై.” భార. ఆర, 3, అ. ౨౪౭౦. 2. బికుదచివ్నా మస నాభరణవిశేషము. (వాం - 

నిర్వ. ౭, ఆ. ౧6౪. తోడి. చే. ఏ. |. ఒకానొకనపుంసకరాగము. “సీ, 

త్రోక్షము. శం, వి ఈ పుం 1. ర్రొక్త మొలక; ది తోడి వరాళి .“ివాంన, ఫ్య ఆ, ౧౨౦౪; ర 

వచ్చనిరంగు. న, 1. గులిమి; 2. మేసఘుము, విణ, నోదరుండు. “చ, అనిమిషనాథుతోడి యని 
(ఆ. ఆ. ఆఅ వచ్చనిది. (3౨, అం ౧౦౬, యవపవ్వుడు గంటి ననంతు నాద్యు ..”భార. శాం. 

తోచిడులు. బే. ఏ. బ. చాల, కీ -డావిశేవము. వాంన్మ| ౫ ఈ ర౦% (అనిమిషనాథుతోడి = ఊపేం 
టా 

తోటి. బే.౨. (వోడి యనుదాని యవ ,0కరూపము?) వ్ తోడకా అనుదానివృ త్తియందలి 
ఫా రూపము. ఉదాః--లఈో డీకోడలు, తొడియల్లుండు! 1. వినోదము, కేడుక, “డా, ,,.తోటికిం జూచు 

తో డివాండు మొ. 
వార లిది దుర్వ్యుసనం బన నమవచ్చు చే.” ద్వా. : 

ae! 
౧౦) ఆ. ౧౦౧; 9. (త, తోట్టి) చరహాపడు, తోోడిక, చే. we స్వర్గమున) జంట 

యైనది* “సే. సానుతుభసభూతి యొమె డించిన 
మాల. “కు నాంటికయిదేండ్లవాం డన్కుమాటు విని 

కృతంబుదలంచి మానసమున నతో టులమో:దను రీతిం దోడిక నవ చన్నుదోయితోోడ. ఉద్భ. ఎవ) 
ఆ ౧౭౪. (తోడి? అవముద్రిఎ) బండులం గీంటుకొనుచు దుష్టబుద్ది కృత్రిమ 

శ UU a) న్ 
బుద్ధిన్ =” చె, భా, రా ఆ. ౬౧, అం. భా, దిట్ట. తోడికోడలు . జ వ (ఈ డన్ + డలు యాత, 

Fen మగనితోం బుట్టీనవాని భార్య మై, ౭, ఆ ౯, 

తోడిమూలు, బే. విం (భోడన్ చూలు) తోడం తోడ, దే, వ. దు, తృతీయావిభ క్షి వత్సయము e bd షా * ల a $ న! గ స్త | గి 

“వ, ,,అరునుచేష ను వ తీకగజంబుత్ డన. భగ బుట్టుపు. “క, ఆకసమాత్డిచూ లన . భాగ, 
జ్ ణ్ ౧౦, స్కం, పూ ౧౫౧౯౨. దత్తుచావును... భార. అది ౧) అ రక, 

ఫే | తోడిపోడు. బే. విణ. (తోడన్ ఎబోడు) సమా (ఇది యపాదానవంచమ్యర్థమునను, అలుకృమాస 
మున “ణి వర్ణాంకముగను సవో శీష్టుముగా 

మొదవలగునర ముల లోను బి యోగింపంబడును. 

దీనికి “తోని యనురూపముం గొందజు (ప్రయో 
గించియున్నా రు.) “సీ. స్రావృడ్డననితోడం బాసిన 
బిడ్డలై...” కవిక, ౨ అ. ౬౦. (అపాదాన 
వంచమి “క. గురుకరవత్షములతోడికులగిరివో 
తెన్.” భార. అది. ౨, ఆ. ఈ౨. (అలుక్సమాన 
మున *ఇి వర్ణాగమము) “గీ. _స్తంభగతరశత్న 
పుత్తిక దనదుబోంట్కియని విలోకించి తోడ 
మాటాడ కునికి.” రామా. 6, ఆ ౧౫౮ “టా. 

నిను నమ్మి యుండినఫలం బిజె తోడన డల...” 
పారి. ౧, ఆ ౧౨౫ “శా, తోనం దిమయపీర 
రాఘవముఖుల్ తోయిట్టులె. . దళొ, ౧, అ. 

ఎనిన. 2 : 

I-29 క 

నుండు సొటివాండుం. “గీ. అకనిపు తుడు గుణ 
cs 

నిధి యచసెడుణాంషు దర్పకునితో డి జోడు సొం 

దర్భ శేఖ.” "కొతీ, ళ్, టి లర > పూ అడగ, 

తోడితెద్చు. జే. స, క్రి (తోడన్+తెచ్చు) 1 
తీసికొనివచ్చు- “క, రామాజ్ఞ లేకయే నను, దీమన 
మున నిందుం వోడితెచ్చితొ. ,.*ఊ. రా. ౬ ఈ 

౨౬౨ 2. బంధించి కొనివచ్చు. “ఆ, కన్న 

మిడంగ రాలి, కన్న-చో య్రుచ్చుల దోడి 

'తచ్చి కీలు తుంచినై చి, వాంజికొజణులర6 దిగిచి 

బారి జంపుట రాజ్యధర్మ్మ మనుచు నూత్నదండి 

ఇప్పెి విజ్ఞా ప్రా ౯౯. 3 

తోడి తెప్పించే. చే. స. క్రి. (తోడితెచ్చు. ఢా. శ్రే 
రప్పించు. “ఆ. చేవ యతని దోడి తెప్పింపు. +” 

భాగ. ౧౦ స్కాం, డ్ రకు, తు 
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నోడిఏి, జే. విణ, (తోడన్ చఆది) 1. సాటి, 
“క, (న న్నేయబలలతోడిదిగాం జ్లేసోం దలంచి 

తివి తప్పూ చేసితి గంటే” భార. విరా. ౨, ఆ. 
3౨౮ 2. విడువకుండునది. “గీ. చానితోడిన 
లోకమై యేను బోవునై తి...*భార. ద్రో, ౨, 
ఆ, ౧౩; 8. అనుసరించునది. “చ. ఘునభుజ 

యెల్ల చందములం6 గాలము తోడివ , .*ఖారం శాం. 

* అ 53౯%; డీ నంబంధ మైనది. (జోలి, 

తోడు 

. భార ఫీవ ౧, ఆ. ఒం. భార, ఉద్యో, 
ల, ఆ ౨౫౮; =a సహాయుండు. “ఈ, న్మారా 
యణభట్లు.. .ఈో డయి నిర్వహింపంగన్ ఛార్ర, 

ఆది, ౧) ఆ ౨౫; 8. సవయురాలు, “క్క నా 

తోడులార మోవతి, మోతోడే వనులయెడల "ప్లేే 
యనుడుకొ, నాతోడిచె నాతో డిజె తాతా చ 
లనుచు ననిరి తరుణులు వరునన్.” భాగ ఇ, 

స్కంం ౧౮౦. 

వ్రసక్షి అని సూ. ని) “వవీరితోడి జేమి నోడుంచాలు, ద్వ. వి. (తోడుగా పాలు) 1 .పాలు 
ల ఆది, ౬) అ, ౧౯౫. 5, ఆ ౧రరా 

తోడిదొంగ, జే. వి. (తోడన్ఫదొంగ). ఒక 
దొంగతో నుండుమణియుక దొంగ. “కనా 

వితుకుటకుముందు “షా త్ లో నుంచుకొంచెమునీరు, 

(కరః శూన్యహ్యత్ర, లో పాలు పితుకరుు; 

2. సాలకుతోడు, ( చా 

తోడిదొంగ లె తిరి మిరున్ వఖా, ౫ ఈరాం. | తోడుకొను. దే. ఆ. క్రి. (నోడుశకొను) తోడు 
తోడినీడ. చే. ఏ. (తోడన్ నీడ) అనుసరిం చునీడ. 

అనుయాయి, “వ. . , అజ్జేవునితోడె శెనికయుం బోని 

నరశామధేయుం డగుమహాపుకుముని. . భార. 
ఖమ్మ, ౨ ఆ ౨౬.9* విణ, 1. విదువనిది. “సీ, 

-పెట్టిన పాలు నద్డకట్దే చెరు.గగు. (శ ర. (జా 
ల 

ప ప శ (తోడు 4కొను) 'వెంటం బెట్టు 
కొను, మ దోడు,కొనుచు వైష్ణవ 
పరిషత్తు గొలున నరిగి” ఆము. ౬, అ. ౯౩, 

చలే లేక నీరా డినీడయై గెడలహాడి వరలినన  శ్రోడ్సుజేల్ప. చే, వి. (థతోడుగచల్లఎ పాలు తోడు 
సంక యిరప్ర సేసి, a కు. సం. ౫్వి ఆ. ౧౨౩; కొనుట Ja (శ, ప ఖ్ 

ఎ దాగే 

తోడిపొత్తు. చే. విణ. (తోడలా+పొత్తు) సవా 
వాసము, యెత్తి. “కీ ఆంత్ర జేవాహితులు,,, 

అమ' 'ర్యులన్ గ్గ త్తింతియ చాలు నింకేల 

యనుచు” భార. ఆది. ౨, ఆ. ౨౧. 

prope యు ము గం గ, క 

౧, అ ౫౬. (కి, స స దు," వెంటనే “శా,,, 

అత్తోడురన్, సే-రాంచళ్యపతై తనళ్ని. .. 
చంద్రా. 5, ఆ. ౧౭౧. 

తోడియల్లుండు. చే. వి. (తోడన్ సా అల్లుడు.) షడ్డ రోడుతో. డే. క్రి. విణ. దు. వెంటనే. “గీ, న్రానె 
కుడు జగి లెడు. ఆం. శీ. ఈలి. 

తోడివాండు. బే విణ, (తోడన్ పావాండుం 1, సాటి 

వాండు సమాను(డు. “గీ తోజివారలు నవ్వ...” 
పాండు, ఏ, ఆ. ఏ౬; డి తోడ నున్న వాడు. 

Mats నొవ్వాంజినోర వర్ణ ములు తోడు 

తో మషీవర రములుగంబసిండి గేదంగి జేకునం బ్రిస్ఫు 

టముగ, మదనలేఖంబు నర్మ్మమర్మ్మంబు మెజియ,. న 

చైవ. ౨, అ. ౯౯. భార “ఫీష్టా 3 ఆ. ౧౦౩, 
క,..తోడివారి పీశీంచి,,.”నెమ ౨,౪. ౬౭, | త్రోడ్తుతోడ. చే. క్రి. విణ దుః (తోడన్ొ4 

తోడు. జ వి బె. 1. సాహోయ్యము. “క ఆత్రం 
జివి యేటిమాటలు, నీతో డగు టొల్లం బొ మనిన 

(+ భార, ఉద్యో, ర్క ఆ తళ. 2, సోద 

రుడు. “గీ, శోడివారలు నవ్య నారోడ.. 

పాండు. 9, ఆ 3౬ ఈ సోదర్శి శ అనట్టు, 

“క నీతోడు నీనమానులు భూతావలిలోన 
“"ఇందుం బుట్టరు,.ఎవారి. ఊ రా అ. కణ, 
భాగ, ౧౦, స్కాం, భూ, 826; ఈ చమిరి, 

తోడన్.) 1 'వెనువెంట. “గీ, అన్నరుండు దోడు 
తోడ నై దాజునిళితుళాండనులం ద్రుంచి వటు 

సొయక శ్రయంబ్యు సొనిపె,..” ఫర శల్య. ౧ 

ఆ, ౨౧౨; pa కమ్మకృమముగా. “క ఈవెయి 

నిబజగకభుజో, పామబరము దోడుతోడం దజుంగు 
టయు రథ స్తోమంబుం దాను నళ్వ;స్థైమ 'వెనం 
దా౭కిం బాండుకనయునితోడన్, భార, ఏరా ౫ 

ఈ ౧౩౫౮ 

తోడంటు, అం, భా, ద్వి ౨ర౯ా స. శ, 66. | తోడుతోదుత. చే. విణ. ద్రు. (తోడుతన్*తోడు 
విణ, ఓ.ిసహాయము, “సీ, ,, పై వంబు తో డయ్యు 

శ కస్ “వెనువెంట, గ్, నీను తోడుగోడుళం 



తోడు 

బోంగారి చూడ నొ'వ్పె* భార భస్మ “ఇ ఆఅ, 

౧౧౪౭. 

తోడుదొంగ = 

తోడుదొన. చే. విణ, (శోడుశేదొన) చాసట్క 

సహాయము. “క. తోడుదొన లేనియప్పటి, క్రీడి 
కొలది యట్టిది,. భార ఉద్యో. 9, అ. ౪౫౨. 

తోడునీడ = తోడినీడ. వి. (కూడనుండుణాయ; అశు 
యాయి) “వ,, ,అతనితోడునీడలుం బోని తన 
పుత్తులం దలంచి. ..”భెార. ఉద్యో. 3, ఆ 

రల విణ. 1. (కూడనుండునదిం “క, నీవెంట 

దోడునీడై,నే వచ్చెద,.,”వి. పు, ౬ ఆ. 3౨; 

8. (రతకుండు ) “క, , .వనికలకుం దోడునీడ వల్ల 

భుంజెకదా.” రామా. ౫, ఆ. 3౫; ర. (సాటి 
మైనది “సీ,.. ధూమేతువులకుం దోడునీడ్గ, 

+““శివరా, 5, ఆ ౧౪. 

తోడుపడు. ద్వ. అ. (క్కి. (తోడు+పడు). సాయ 
వడు. “గీ, ఫీవ్యనేకుం దోడుపడువారి బెట్టు 
దాంక భారం ఫీ. ౨ ఈ 3౭. 

తోడు పాటు. ద్వ. వి. (తోడువడు. ఛా 1. తోడ 
గుట. “చ, నృవతులు సొచ్చి పోరునెడ నెయ్యురు 

బంధులుం దోడుపాటు నీ,చపుంబనియే , . భార. 

చో రి ఆ ౨౭౦; 2. అండ, *క,, .కృపుళు, 

చ్యోసికవిక్ర కథధుముతోడు పాటు గలుగంగ న్ భార, 
శల్యం ౧3 అం ౨౫౮. 

తోడుపెట్టు. దే. స క్రి. (తోడు+పెట్టు) 1 
తోడుగా. జేయు. we తోడువెట్టు) 2 
వేమిరిపెట్టు, (వాం 

తోడువచ్చే. హగ్ క్రి+ (తోడు? వచ్చు.) సాయ 
మగు. “గీ. అట్టినీరండు దోడు రా, ..”ఉ హరిం 

౪, ఆ. ౨౨౦. 

తోడువడు = శోడువడుి “ఆ...కౌరవపతి (దిగ? 
రునిబలంబుం బనిచెం దోడువడలంల* భార దో 

౮, అ, ౧౦౬ 

తోడువెట్టు = తోదుపెట్టు. (తోడుగాంకేయు.) 
“వ... ,ఇద్దజు శిష్యులం దోడువెట్టి...” పీన, 

శరం, ౫ ఆ, ౭5. 

తోడువోవు. చే. అ. కి, (తోడుశ పోవు.) 1. సాయ 
మగు. “న,.."నే నాళళంబునకుం దోడువోయిన 

డ.,..'”వేం వంచ. ౧, అ, ౪౮2౧ 2, సాటి 

గ్, లం, 

CK: 
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తోడిదొంగం రాధా, ౧ ఆ ౯ తోడుసూపు, చే. ఆఅ, శ్రీః 

త్రోతేం 

దోడువోయినది రానుతు 

“సా ౨, ఆఅ, ౮౪౭. 

(తోడుశచూపు) 1. 
సాయమగు, “క. ర వదుండుగడు వేండుకం 

పోడుసూ పెం గాం తేయులకున్.” భార, ఉద్యో. 

శ్రీ పృసరింపంజే ము “శా 
ఒ.ఆదిత్యుం డిటం దోడుసూపు , ,, మయూఖౌఖు 
మున్.” చనైష. ౧౩ ఈ ౧౮౫ 

తోడెము. జే. విణ. అల్పము. ఉరు గా సైకంబు కొంచె 

ము సన్నంబు తోజెము. గీ, ..అనయను గొజలు 
నల్ప,ము,...” ఆం, భా కృ. ౧౬ (ఏ. “కొంచే 

ము అని శ. ర బ్ర 

౧ తోడను = తోదుకొను. (వెంటంగొనుి.) “మ,, 
అక్క-న్యం దోడ్కొని తెచ్చెన్.. “భార అది. 

ర్క, ఆ, ౧౯౧. 

తోఢ్త = తోడుక. చంది. ౧, ఆ ౧౦౪. 

తోడ్లో = తోడుతో. క, dom “ము: 66 

తోడ్లో నారయకా బంచిననొ.” ఊ. రా. 8, 
ఆ. ౨౭౦; 2. (కృమముగా “సీ, వరుణుం 
'జాదిగం తమన దో సజ్తోన పుట్టుచు నున్న 

ఏ4” భర. అది, ర, ఆ, ౧౫౧. 

తోడ్తోడ = తోడుతోడ, (శీఘ్రముగాఎ”సీ, తోడ్తో 
డ నెత్తావిం దొరయుపుప్పొడి కేచి కమ్ముందేనియ 

సోన గడలుకొలివె.” కృ. శకుం ౧; ఈ 8౧. 

తోడ్పడు = తోడుపడు. (సాయమగు) “క. 
అనికి నివి తో డ్పడు'నే. భార. దో. ౫% ఆ. ౧౦౧. 

"' తోచ్చాటు = తోడుపాటు, (సాయము) “గీ, నీక 
నాలావు తోజచ్చాటు లేక యుండృవలయు ,*, 

భార. ఉద్యో, ౨; ఆ. £౮౯. 

తోతెంచు. చే. అ. శ్రీ (తోచు తెంచు, స్వార్థ 

మున 1. కనంబడు, “క. కేతనకపిథభయదం బై, 
తో లేరణగ... ...” భార కర్ష 3, ఆ ౭5; 2, 
కృము- “మ. .. సంకతోో,ద్ధ్దుతసంవ_ర్హవలావాకం 
బులు వెనక దోతెంచు దిగ్భిత్తులన్.” భార ఆర. 

ర్క, ఆ. ఎరజ; లె. పుట్టు, “క ఈ తెరువునం జరి 

యించుచ్యునే తెఆంగున నైనం దవ్పెనేనియుర 
బురుమం,డాత తనాకను ఖముగం గనుందో తెంచు 

ను మగడ సద్బుధులవంశమునన్” భారం శాం, 
గే ఆ ౬౨౭; కే వ్షినబడు. “కం చూడ మది 
మేమి క్రొత్తయ్ముకో తా మిట యునతిసమితి 

యగు. “డూ. ఠాలికిం 

చజెందము,. 

0౧ ఆ, 59౧. స 
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గీ వోలావాలము ల్తో తెంచి నంచు భూవతి,-చూత 

లతాగ్భవాము వెడలి చూడం జూడన్.” రాజ, 

చ ౨ ఆ ౧౯౮ లీ వచ్చు. “క, ఆరని. 

గనుంగొని భయపడితోతెంచితి మనుడు...” 

సాంబో. 3, ఆ ౯౯; 6. చ్రత్యతీమగు. ళం 

మలి 'వై వస్వతు వేం డలంపంబడి యమ్మన్స్యంబు 

త్రోశెంచె...” భార. ఆర, ౪, ఆ 33౭. స 

క (తోడుశ తెంచు.) 11. తీసికొనివచ్చు. న 
ఆటు గాన నను గోరినట్లి చక్కని చిన్న వానిం 

దో తెంచి నావాంఛం దీర్చులో శుక ౯, ఆం; 

2. రీసికొనివెళ్ల, “గీ...వాగ్భాము. యిపుడు, 
మణీయు నొకమానవేం ద్రు,సమక్షమునకునిందు 

వి'చాస్యం దో తెచి యిట్టు లనియె” వైషు ౫ 
ఆ, ౧౦౧. 

. తోతెక్పు. చే. స, [క (తోడు? తెచ్చు.) తీసికొని 
వచ్చు. “కం ఇాతోదరి సీమ్మార్కం,జూతను 

రప్పి౯పు మనుడు సుదతియు6 బుత్తిక హో తెచ్చి 

యంకపీకికలం కేన "చూదమున' నిల చెన్నలరా 

రన్.” ఉద్భ,. ౨ 6 ౨౧౬ 

తో త్రము నం, వి అ, న, 1. వకుంగులం బొడిచెడి 

బరిగొల; 2. కనులను దోలుములుకోల, 

తోదనము. సం. 9. అ. న. 1, నొక్పించుట; 2. నొప్పి; 

3. చనులను దోలుములుకోలంవిణ. 1. (అ.ఆ.అ) 

నొప్పించునది; 2. (అ. ఈ, ఆ నొప్పింవ సొధన 

పుల,వై పుల మెపులక లెసర్గ భావము గర 

ద్.” శశాం ౨ఈ ౮౮ 9, (వరన్పరము 

తోసికొను) “ద్వి. తోచోపులాడుచుం దొలగోక 
యంత.” ద్వి వరమ 3, ఆ ౧౬౬, ఫు, 

వళ 

వోనికాండు. చే. ఏ. మగజేగ. (తోనిగాడు శ్శేన 

విశేష మని శ. ర) ఆం. భా, ద్వి, ౯౦. 

తోపాటు. దే. జ్ర విణ. తోడృనహా. (అవ్య “వలె 

ఆని శ. ర) “సీ. తనపుత్తుగోపాటు చనుఖొ 
లొసంగుచుం సహారిమిడొం బెంచెం గొన్ని నాట్ల, 

గీ. అక నుకుం డంచుం బరనుతుం డంచు మదిని, 

"భేద మింతయు లేక సమోదమునను, బ్రేమ నిరు 
వుర నొకరీతిం బెంపుచుండెనార యాయమసాటి 

యెొంచ్రైనం గలి బహి ౨ ఈ ౯౦. వి, 

(తోడు పాటు) సాయము, 

తీ ఫారము. దే. వి. డేగకనుమణూ వు. అ. భా. డ్వి.౯౦' 

త్రోవి. జే. వి. టోకికళ్లాయి. (శ. ఈ జ్ర 
తోపు, చే. వి. త్రో ఖం (యా. తోదోపు) 

తోమశము. జే. వి. (తోము, ధా తోముట, “వ 
వీడుక గొఅపంబు తోమకంబునం బుటపుటనె .,*” 

అము. ర, అ, 3%, 

శ్రోమరము. నం, సి ఆ పుం. న. 1. చల్లకిేల; ర 

ఇనువగుదియ; ళీ. వృ _తృనిశేషముం 

శోమాలిక, ద్వ వి. ,తోంటగామాలిక) తోమాలియ. 

మైనది, ట్ రంగవిభునకు విప్ర నారాయణుండు; చేయలో 

Se ఇవేళ జం 
తోదు. చే, వవ రుసకట్టు. (శ ర జా) మారలీకలకుం జాంెపీయకములు వేనవి యొసంగి. 

తోదోఊాదు. జి, స శీ (తోడోపు+కడు 1 +. దెజ బి, ఆ, ౧ర౧. 

చొచ్చు. “మం శనంగాం జ్మత్తము గాంగ జేయు తోమాలియ. ద్వ, వి. న కహ 

రణరంగతోణియం దున్నళ (తున పొలావళి అకులు పువ్వులు కూర్చి కట్టిననండ. “స వెచు 

యర్క_మండలము( దోదోపాడుచుక దా(టి.., | దోమాలియ వైజయంతీ కాంతివలయితవతుఃకవా 

.... రాము కోక; 2 పరస్పరము తోసికొను. | టునకును. * పాండు, ౨; ఆ, ౨౦. 
(చూ. తోదోపులాడు.) వోమాలె = తోమాలి న J. (వనమాలఎ'నీ. 'బొహు 

గోదోపు, చే. వి, (తే ప్రుషాతో పు) మిక్కిలి త్ మధ్యంబునం బవడంఫపుంజివుళులం బఛచ్చలతో నూలి 

యుట, “డా, అహాడికొ భుటించి యమరాసర।  యచ్చువతిచి” వైమ రా అ ౧౧౫ 2, 
సైన్యము లంత నెంతయుక్,గోవము . లగ్గలింప (మాలిక అం. భా, ద్వి ౧౬౨. 

నిలగోల్జగడంబునం జేరి చేరి తో,దోపుల మీటి తోము, దే. అ, (కి. ముకి పోవ రుద్దు, “సీ నిగ 

టి శశాం ౫ ఆ ౧౯. నిగయగాం దోమి నిండుబోనముదొంతి భోజనశాల 

తోడోపులాడు = తోదోపాడు. (చొచ్చు? ప్రవే లో బొసంగం జేర్చి” వర ౨, అ ౧౨౨. 

శించు.) “క. అపాలంతికలంపు వలపునుడాపక తోముడు. దే. వి. (శోము, థా) తోముటు ఈం, 

తోదోపులాడటయు తరితీపుజూపుల కోపుళ| భః డిం ౧౬౦. 
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తోయ కొనుము టి లుం సుం, స్మ 

విణ. (ఆ. ఆ, అ దప్పి గొన్నది;నీవ కోరువది. 

తోయకుంథము. నం. వి, అ. పుం నాంచు శీ, 
తోయగర్భము, సనం వి, ఈ పుం కొబ్చెన ప నిళి 

(ఆ. ఆ. అ) లోవల నీరు గలది. 

తోయగాండు, చే, విణ, (శోయముగకాండుం- 

విధము గలవాండు- వ్రవ_ర్హకుండు. “క వలుతో 
యంబులజూములం బలుతోయములందు ముంచి 

భాసి లెడియా,వలుతో యగాండు. వల్లవృలల నాకర 

తోయములం జెలంగుచుం దడిమున్.” భాగ. 
౧౦ స్మ-౦. ఫూ, ౧౯౨౨. 

తోయజము, సం, వి ఆ న, పద్ధము, 

తోయదము నం, వి, అ. న నెయ్యి. పుం మబ్బు' 

విణ, (అ, ఆఅ. అ) జలము నిచ్చునది. 

త్రో యధరము, సం. వి, అ. పుం మబ్బు విణ. (అ. 

ఆ, అ.) నీటిని ధరించునది. _[తోయనిధి మొ. 

తోయధి. సం లి ఇ. పుం సమ్ముద్రము. ఇటే! 
తోయధి, ప్రియము. నం, వి, ఈ న లవంగము *. 

తోయవిప్పలి. నం. వి. టా, శ్రీ నీటికి sere 
తోయపుషి, సం. వి. ఊం స్త్రీ. ప. కలినొట్టు ౪ 

తోయము. ఉభ దే. వి. విధము. క్ట ల 
యంబుల జగములంబలంతోయములందు ముంచి 

భాసిళ్రైడియా)వలంతోయగాండు. ఎం” భాగ ౧౦, 

సృ-౦. పూ. ౧౯౨; 2, పర్యాయము. పు 

శండవమాణయి జగజ్జనంబుకొఆికు రసాతలగత 

యయినభూమీ ఛెత్తుచు యక్ఞోశుం డయి వరావా 

'చేవాంబు దాల్చి మూడవ చోయంబున నారదుం 

డనుదేపర్షి మై _కర్మనిర్గోచకం బైనవైన్లవ 
తం త్రం చెప్పె నాలవపరి..,*” భగ ౧ 
స్కం, ౬కి; ఏ. వతము, “క. చెలరేయి శెండు 

తోయం,బుల పేరంటాండ్రు, చిత్తముల "నెంకయు 
వ్కేడ్క_లు మోజు జల్లులాడీరి. +,” కళా. ౭, అ. 

౭0; 4. తతి. “క, తోయములు టెమ్లు మా శే, 
తోయము వేంటాడ వెరవు దొరకదు...” భగ. 
౧ స్కం౦. రగా ర్, వరిజనము. “క. డప్పి 

జనించెను పోయ మువారలును లేరు ౨. భోగ 

౧; సం. ర౫గీ౯ా విణ, నిక కంథ్యముఒక్క-కం 

జము గలది. “దండకము ., రుద్రుండు విశ్వాధి 

వ. డంచు  నామ్నాయసంఘాత సర్రు 

యక్ డోయమై యాళనిం' శర్వ,” 

నం, స టి పుబ్బలో, 

చర్ 
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కాశీ ౭, ఆ, 23. సం.వి. అన, క. ఉదకము, 
నీరు 2, పూర్వాషాఢ. , 

వోయముక్కు . సం. = తోయముచము, 
తోయముచము. నం. వి, చ్. పుం, నీరు. 

నోయరాళి. సం. వి. ఇ. పుం, సము చ్చు (డు, 

తోయరువాము సం, = త తో 
తోయలి = తొయ్యలి. “క. తోయలి తనకనువు 

ఇచటం దొజలగినొో యకటాలి మొ రాం 

నుం ఏ౨. 

తోయవల్లి, సం, వి. ఈ, వీ. కాశర శౌ 

తోయశూకము. నం. వి. అ. పుం. నాంచు సౌ, 

తోయు = ధ్రోయు. (చూ. తోపు) 
తోయేశము. స సం, వి, అ. పుం. శతభిష. న వూర్యా 

హైఢ, 

తోరణ, సం. = తోరణము. 

గోరణకట్టు. మి. స క్రి. (తోరణశశట్టు) 1 
తోరణముకట్టు, “క, ఇలమోందికి డిగి జేలుప్వు, 

చెలంతులు మణికంధరునికపోవనమున కించలరం 

జనిరి కవముచూడ్కు_లుతొలుకగ టన 

దోరణకట్టన్.” కళా, క, ఆ. ౭; 2, వళవజు 
కొను. “సీ వ ణుతింవ నతండు తోరణకట్టు . 
సీమ లనురీతి has లెసగ.” "కృష్ణం 
౨ ఆ. రం; 8, తిరస్కరించు. “వీ కనులకోరిక 

చ రృకనకకుంభ్రములసౌన్ధ పము దో రణకట్ల్టు.” 

వరాసా. 6, ఈ ౧౫౯ అ, శ, + అలముకొనుం 

“సి. కంధరపటఓలనం కాశంబు లగునంధకారముల్ 

తోరణకచట్రై దిశల.” వారిశ్చ. 3, అ, జలా, దశా. 
౧, అ, రదర ఇటే: తోరణఅంకట్టు. “దండ 

కము, . . గాఢత్విడౌనఘుంబు ము మా "మేఘ 

వీథికొ ధరాధోజగద్ద్గోరణికా దోరణల్ గట్ట,” 

పాండు, ర, ఆ ౭౭. 

తోరణము. సం. వి, అ, పుంంన మే బహిర్ద్వ్వారము; 

2, మంగళార్థ ము' గునుము మొ. వానికిం గటైడు 

హుహు ము. గెవానిదండ. ICT ఇతండు 

తపస్వీ వేషదివి చేంద్రు (డ తప్పదు గాక యున్న 
నాండిళం డరుబేరం దోరణము లెళల్లెడలందు నమర్చి 

"ఫీర్చి" నుట్టతులసుపర్వ కార్తుక చయ వ్ర భ “నింగీ 

నలంకరించునో...” రామా, 3, ఆ, ర; 

రాజమార్షను లం దలంకారార్థము కట్టువ శ్రసుప్పా 

దులదండ, “గీ, భునకరఫలానళొఖండ . కదళిక 
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లును;గీరరా జీకృత నజీవతోోరణములు.” వను, ౧, తోలు. జే. న 

ఆ. ౧౫౧౦ 

తోరమల్లి. చే. వి. వ్యజ్కమువలె తెల్లగా నుండునల్స 
మణివిశేనము. (శ. ర. జ్ర) 

తోరము. వై. విణ. (సం. స్థూలక్) 1. లావైనది 
అం. భె. కృ. ౫; 2 అధికము. *టా,..దు, 

ర్వానుండు వానుజేవుం గని వైరము తోరను 
చేసినాడు,” ఊ హరి, ర, ఆ. ౨౮ 3. 

దట్లము. “క్రీ త్రోరంబురా. బచ్చతోరణంబులు 

గట్టి,” కనక, క అ. ౧౮౯ కీ, బలివ్భము. 

“క. ఆకండుబలములందును దోరంబై యున్న 

యట్ల్ట తోచం బాండు ; మైరమణసుతుబలమునర, 
క లునికిం చేసి నాకుం జూడన్”” 

భారం ఖ్ష్మ, ౧, అ. ౧౪౦); ర, నుందరము, “క. 

తోరపుళన్నెల "వేవుర,) తో రపి శర ష్టు కొలంవ( 

దులకింపుచు సింగారపుందోంటకుం జనేయెకొశార 

వమున చేపయాని... యం క్కో ఆ. ౧౪. వి 
(సం. దోర చశసూ త్రము, “స జపీకడీ 

తోరమతోడిబావన వల్లన సే ఇత్స్ సాశకుం బొదల 

వెం జూంచి బాచి,” * స్వా. 2, ఈ ర౮ బి 

కృపాణి రేఖలు. అం. భా. ద్వి. ౨౧౪. 

తోరవా త్తము. వో. వి. దికానొకనుల్లబంధము. ఒర్ 

ఉవతాయిలోం దనకొదవినతోరవా త్రము సూపి 
చేయక. . భార విరా, ౨) ఈ ౧౫ వార 

2, ఈ ౮౨. 

తోరవా త్తించు. వై. స, (కి. (తోరవాత్తు ఛా. శ్రే 
ఫూర్ణముగావించు, ళ్ళ స్తీ న. “గీ పాండు 

రంగండు భక్షక ల్ప ద్రులీల, గపఫలసిద్ధిం a 

నాత్తించు నింతి”" న గక ౨, అం క్ 

తోరవాత్తు. దై. అ. క్రి. (తోరము4+వాత్తు) పూర్ణ 
మగు, మ (చూ. తోరనా త్తించుం) 
విణ. సమృద్దము, వ్రూర్లము. “మ., రర 

దృవ్యముల్ తోరవాత్తులుగాం గూర్చి, ., 
రావూ, వ, అ, లగి అచ్చ, యు. ఏ౧. 

తోలనము. సం, వి, అ. న. 1. సెకెత్తుట; 2. తూం 
దట. 

మసక 

తోలము. సం. ఏ. అ, పుం. న. 1, తూనిక, 2.తులను. 
. తోలాడు. చే. స కి, (తోలు4ఆడు. స్వార్హమున) 

న. తోలాడెం గొన్ని తో తజుమ్ముపాఅంద్రోలు, 

కాధూ రీనులన్ల,” వీ భకర లి ఈ గగ 
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శ్రీ 1. (వశురథాదులను.)నడపించు, 
“చ,..మును సళళ నతండు రళంబు బల్విడిన్,” 

భార, ఫ్ష్క, ౨ ఈ ౨౫౦. అభ ౨ ఈ 5౧; 

ల వెడలయొట్టు. “చ... ,పురంబున నుండలోనీక 
తోలి, విక్కం కా ఈ ౧౬౬ తి పాటం 
చేయు. “క, . . అడ్జునుండు . = గర్హార్నొద ముగ 
దోళెం గారవబలమున్.”” భార, ఫం ౨ ఈ 
౧౧౫%; ర్. కొన్ని తుమున్న ంతముల లేన క్రయు క్త 

చపేరణార్థ ము నిచ్చును, ఉదా; వ. 
య. "లలంతోలు మొ. వి. చె. ఆనా, 
l; చర్మ ము. “క. ఆవరళవివ హసణిదం ప్ర ల్కువవనజు 

వజ బ్రమయతనువుపయితో లును నో,చవ భేదింపలో 
we భార. అది సి ఆ. ౧౭౬ “ము, 

జింకశోలున నాచ్చన్ను(డవై ...” అము. 3, 
4. ౨౯; 2. సాముకూసము. “క తోలు దిగ 

విడిచి నాగమ్ములిలం బొలుచుమాడ్కిి ,.,” 

శాం. ర, ఆ. ఏ౬ల్యా 3. వట్ట, బెరడు. “సీ, థో 
ల్లని గొజ లేక శీోమంగ స్తు వైనతరు కష్ట 

మున పంతధావనంబు. కాశీ, ౫ ఆ అర్హ" 

భార 

ఖ. | త్రోలుక. దే. వి. (ఛోలుసాడక. స్వార్థమున) త్రోలు, 
బెరడు, ఆం. భౌ దీ ద్వ. ౨ ౭. 

నోలందాలుపు. చే. వి. (తోలు? తొలుపు) క త్తి 
వానుండు,ళివుండు. ఆం. నం. చేవ, ౬ 

తోలుపు, జే. ది, (తొలు ఛా) గోలంబడుటోడ్,,, 

"పాక హాననుంండాలములో* ననుం గదిసి యంత 

కపాళికుభేరయు క్షుండై ,తోలుపులం బడెన్,..” 

ఆ. వాన. ౧, అ. ౭౧. 

తోలువాయిదము. ద్వ ని. (తో లం+వాొయిదము,) 

చర నాం కననను (శ. ర 

తోవ, జే వి. 1. కలువ. “చ,, ఇెంగలువలుం దోవ 

శాములును, 4” కుం నం. న ఆ ౧౩౭; 2 

శ్రోవ్కదారి. (వా) 
* నోవకుండు; సం, విణ (ఆ షికా అ) Lb 

సంతోవపడు వాడు; 2. నంతో వ.పెట్టువోందు; 
ల. తృప్తివడువాండు; శీ. కృ ప్తివజచువాండుం 

తోవణము. చం. వి అన శే సంతోవను; 2, 

కృషి, విణ. 1. (అ. ఈ, అ) సంతోనసాధన 
మైనది; 2. (అ.ఆ.అఎ) సంతోవము కలిగించునది. 
సము. సం, వి ఈ పుం ఓ సంతోషము 2 

. తృక్తి, 



తోం 1478 త్ర ఫు 

తోషించు, నం, అ. క్ర" సంతోషించు. “సీ, పరమ క్యజియించు. సం. = క్యజించు. (వికుచు) ఉం రా, 

పావని యంచు బంధువుల్ తోషింబ నిత్య వృతా 

బారనియలి౭ బూని.” కృ. శ కుం, వీ9 రాగి, 

తోషితుఃడు. సం. విణ, (అ. అ, అ) 1. సంతోష 

= చలుపంబడినవాండు; 2. తృ ప్తిపణుపంబడినవా:డు. 

తోహ్ట. స సం, విణ. (బు. ప్ర, లే, జు) 1 సంతోషించు 

a 2. తృష్తి వినంచవాండు. 

తోసిరాజిశు. మి. స (క (తోసి +రాజు+ వను.) 

ఛదరంగమున గజము న! చేసీ కాక 

బంటును తోసి రాజు తవ్వుకోవలయు నను; ఎంటు 

చేత రాజును వెనుకకు 'ద్రో,సీ వేయు; నిరసించు; 

ఓడించు. “చ కలికిముఖారవింద మలకల్వల 

రాయని వోసిరొజనున్ ఎ.” విజ, ౧, ఆ, ౨౭, 

తోస్తానము. జీ. వి. తోలుసంచి. “వ . చంకల 

వ్రేలెడుతో స్తానంపుందిత్తులు . ,  ప్కబంధ, ౬౦౫. 

త 

= తవు. (భః ర 
శెటిపొము = త్రుటి పొబు. (శ. రు 

శర్య త్రికము, సం. వి, అ. న నృ క్తగీక్రనాద్యము. 
శౌలము, సం వి, ఆ పుం. తులారాశి. న, తాను. 

తెలు = తవులు, (తగులు, అనుసరించు “చ, ..ను, 

నీరు నిను మావిభుం డను మలిక్ “వెను బొలెద 
మాదరంబునన్.”” రాఘవ, 3, ఆ. రం, 

తౌలువడు = తవులువడు (శ. రు) 

తె "ల్యము' సం, వి. అ. న. సామ్యము. (శ, ర 

త్త 
త్యక్త, సం, విణ. (బు. క్రీ. బు.) త్యజించువాండు. 
త్యక్త కము. సం. విణ, (ఆ. ఆ, అం) విడువంబడినది. 

క్య 'క్రవ్యము. స్తం. విణ. (అ. ఆ, అ విడువందగినది. 

త్యజనము. సం వి అ, న. 1, విడుచుట; £. ఇచ్చుట. 

త్యజిందే. సం. న. క్రి, l. విడుచు. “క. ముమ్మై 

నను ద్యజింతు ననంగాజూనకి నెడంబాయలు 

జెంక,.. ఊ రాకు ఆ. ౨౧౯ 2. ఇచ్చు 

“చ, అమరగురుండు ౫ కొనియె నంబుజలో-చనం 
చారం చారకారమణిముఖిం ద్యజించె నుడురా 

జును భామిని నెట్టశేలకున్-”” కాశీ ర, ఆ. ౨౨ + 

త్యజితము. సం, విణ. (ఆ. ఆ. అం 'త్యాజితము,విడి 

వీంపంబడినది. “మ 4. . విస్తూర్జద్భుజ్న శ్రీ శీ భుజత్యజి 

_ఈాచేకనరేందృవర్ల మతిమక్సంభావ్యసర్హా, , 2 

వారి, ఉస ఆ, ౨రరా 

రౌ ఆ, ౨9౦. 

తా 

త్యాగము, నం, ఏపి, ఆ, పు. త్యజనము. 

త్యాగి. నం, విణ. (న్ సీ క్ ఏ 1. విడుదువాండు; 

2, ఇచ్చువాడు; 3. ళూరుండు. 

త్యాజకుడు. సం. విణ. (అ. ఆ, అృ త్య క్ష 

త్యాజ్యము. సం, విణ, (అ. ఆ అ.) వర్గ ్రమువిడు 

వందగినది, 

త్ర 
UU) - 

(తంది. జే, ఏ. దాల్సితంకి. “జ. ఆనల్యకృంపి వెట్టి 

వాదయం బశుకా౭గున యోగవాసన్యాభ్యాసపు 

నీరు గాంచుటకు నాగమ పావకముం దగిలి .4 

ఉ. వారి, ఈ, ఆ. రాజ. స్వా. ఈ, ఆ. ౬౦, 

(శ్రచ్చేనం దే. వి. (కృచ్చు. థా 1. చిలుకుట, 
(శ. ర్ఫ; 2. తి మెనంబట్టుట, (శ. రఎ 

శ్రచ్చు.ః జే, సః క్రి . 1. తరుచువుథించు. శా, 
గీర్వాణులుం pan గీర్వాణ న్రాకేము నబ్టిం 

దృచ్చు చెడ. “ఆ” భార అది ౨, అ. ౧౨ త 
ద్ద తతి మెన(బట్టు, “రీ నణుమం నిర్బంచేవా 

కయు నొప్పు మురువుకుు ద ద్రచ్చి వేనినయట్లు 
తకనరుటయును.” పాండు, ౧, ఆ ౭౧. వారి. 

ఫూం.౧. అ. ౧౮౮ ఈ ఒరె పెట్టు “వ .. నెల్లి 
కొయ్యలు ఈచ్చి నుచ్చు లంటించినం 'బెచ్చు 

"పెరుగు చిచ్చులు , ,..” స్వా. 5, ఆ ౬౦; ఢీ 

మేయు. “చ... తమతమయిచ్చం బచ్చికలు 

ద్రచ్చి వెనం జనువోమభేశుసంభుములకు గోవ 
బాలకులశె వడి... వాల్మీ. ౧, ఆఅ. ఏళ ర్, 
నఅకు. “చ అనలము పోంచునే తరున్రనందు... 
తగం దృచ్చినం గాక భార. శాం, క, ఆ, 

౧౭౯. . (కులమ్ము 4. క _ర్డిం 

శ్ర స సిస్ద, 2, కులట్య; 3. 
క్కవిత. సం విణ.(బు. శ్రీ ము సిస్ధపడువాండుం 

(ర్క నికము * సం విణ, (ఆఅ, అ, అ) స్ట గలది, 

ఇకృకినుః (డు. సం. విణ, (అ, అ, అ మిక్కి_లి త్చప్స్ 

కలవాడు. 

పుటి, సం, విం ఈ సై + చిట్రోలకి వ్దే 

పులము. సం. వి. అ. jp తగరము, 

ఫువు, నం, వి ఊ న 1. Ss 
-త్రపుషము. సం, = శ్ర సులము, .. 

నవ్ వ్సీ 
న్ నం, వి, వా ణి 

ప్త 

శా 

డ్ర్ 
రన 
శ్ర 
న్న 



తవ 
టారో 

స్ట సం, విజ, (బు. స్తీ బు 1. కర్పిత; శ శ్రవ్విశండములు = 

(త్రనీతే. 

తృప్ప. అ వి. ఆ, స్త్రీ, ర్త ies 
చే, స వి న్యు. చే ను క్రి దుక్యటేయు. (ఈ ఈ ద్ర) 

దుమ్ము. (శ. ఈ జా విణ, వ్యర్థము. సీ, వీణ 
ees దీర్చెడునూను6 చెందని దౌర్భాగ్య 

శీలునో తృమ్యు శ్రమ” రాఘవ, ౧, ఆ. రో౬, 

శ్రేయమా. నం. వి. ఈ న, మూ౭డింటిసమూ హాము 
శ్రి సం. వి ఈ. సీ. 1. మూండువేదములు, ౧. 

(తృయము. భార దో. ౨ ఆ. 3 ౨%; 8, కుటుం 

ఎను గలయా౭డుది, పురంధి); 4. మంచిమనస్సు “4 
; ర ఏమ గుకాలిసంకెల. (త్ర, యాకనువు ఈర్ష చే. న క్తి షే 

ఖ్ త్రయిత్రసండు. సం. వి, ఊ పుం. నూర్యుండు. ఇటే: 

న ్రీయామయుండు. నం, వి, అ, పుంజ కే త యాత ముడు. 

శ్రయోదళము. సం. విణ. (అ. ఈ, ల l. వదు 

“మూడవది; 2. వదుమూ:దు ఎక్కువగా గలదె. 
(ఇది తెపగున సమాసభ్రూర్షపదముగాశే యుం 

డును. ఉదా:- Sos ము 

క గోదశళి, నం, ఈ, య చత్షమునందు 

మూ:ః:డవతిథి 

ర్ట = త్రవ్వు- (చూ. త్రవుకోలు) 
(కృవుకోల = త Win (శ. రృ 

శ్రోవ్వటము. చో వి. (తృవ్వు- భా శ్రవ్వుటం 

త (ర్కవ్వటంబులకలరి. ద దృవ్షటంబులు 'వెట్ట:ం దగినట్టి 

ఇెస్టుసద్దలి గడించి. స కళా, ళో, ఆ, pe 

పదు 

(ర్ల 

త్రవ్వటించే. చే. స క్కి కృవ్వు. శ. ర ద్రాం 
శోన్వింటు. దే స : (రృవ్వు. ధాం సే) 1, 

శృవ్వగజేయు, సేం ఆగడిక లీశనీ 1 రలవడం 

దృనిషంచి, 44+. ఊఉ. వారి. ౨ ఆ. ౯౭; 2. 

పలికించు. “సీ, ఎవ్వరి చేనుద్ది ఈవ్వించి యిచ్చట 

చేశా స్రశునుకల్తి యెణీంగకొననొ.” కళా, ౬, 

అ, ౧౫౬ 

శ్రస్విశండము. చే, విణ. (శ్రవ్విశాతండము). చేతు 
లలో లెక్కించి యిచ్చుటకాక రాళిగా నున్న శ్రీ 

నువర్థాదికము సాధ నాంతరములతో. ద్వి రాసు 
లుగా నిచ్చినది; ఆసంఖ్య్యాకము, లెక్క. లేనిది. “చ 

కొడకులు కూంతులుం గలిగి గుజ్ణము 'లేనికపీండుం 

బల్లకీ,ల్లాడుగులంం డద వ్వికందముగం గూరిమితో 

మను “చెవ్యళేం డ్ర్ డ్రగన్లో య్ ళో అ. ౧౫౦. (శ్రనశేణువు, సం. బి. ఊఉ సీ 

(శర పాం 

1474 త్రన 

శన్వితండముం 1. (అసంఖ్యా 
పు గాశీమే క్రమున 

యందు. ద్రవ్వి కండంబు లై నిష. కాశీ, ౨, 

4 కీ కము.) 

ఆ. ౫౦. (ల ర్రనికండంబుై. అపము ది “భార, 

అశ్వ. ౧; ఆ. ౬౨; 8, (అతిస సమృద్దమ (ముక్కల 

తృ పీ నిచ్చునది) లప్ప అనఘ మరుళ్తుండు 
యజ్ఞ్ఞంబు సేసీ మవోధనరానుల నవనిసురులకిచ్చె 

వా రవి గడు నెక్కుుచై యుండుటం ద్రన్విశం 

డంబులు దమశ్చహముల,నిడిఖొని పెజిఫ్టన "మెల్లను 

నిధియుంగా నిమ్మైననెలవున నిడుచు నుండి... 
భార. అశ్వ. ౧ ఈ ౧౫ 

ఖననము చేయు;గ్రొచ్చు. 

గళ a బ్రాంక, రానితివ్చలు చొర 

ద్రవ్వుడు, వారి. ఊ ౧) ఆ. రాకి, “శా 

కొండల్ (క్రన్విననుళ్ను  కత్తులగలిక గొమ్మం 
గొనల్ ముంవ...” అము. ఈ, ఈ ౧% 9, 

-పెల్లగించు;నళింవం జే యు. “కీ _నగరంబు గంగ 

sss "వె చె నని 2 డ్. చారి, ౧ ౪, 

. “ట్ర? అవ్బ్టసుాక్టరుం డతివవా స్హము పట్టిన 

బట ఛై ర్య్భ్యముంద్ర, 'వ్వెడుకన్నులం గొని యదల్సి 

వ గరంబు చయ్యనన్.” శేయుూర ర, ఆ, 

ఏ. ప్రూర్యో త్తరము లెత్తి చెవ్వు. నొప్పలువెవ్వ, 

న్ గాసటనీసటే చదివి గాథలు ఒక్కన్వు తెనుంగు 

వారికన్.”” 3 నృసిం . పీకి, ర్, 4, వలంకుం “డు కళ 

ముచ్చటల్ , తృవ్వుచు నొక్క_ళోమలి పరాకున 
నుండగ...” నైవం ఇ, అ. ౧౧9; 5. పొందు 

సంపాదించు. లబ ల చగ్విశ చర్వణ స? 

దీన నీ వేమి ,తృష్వితి దానిం జెపుముు భార స్త్రీ పీ 

05 అ. ౧౬౨ 

శృవ్వుకోల, జే న (తవ్వ కోలం గుద్ద లి, (శర 

శ్రసల్ + సం, శ్ర, భయవడుచున్న. “ఊం,.4... 
దానవ్రం డృ శ్ర సదంతరంగు6 డయి, ౪” హారి, డొ 

ర అ, ౧౬ 

తననము. సం, వి, అ. న, ఓ భయము; 2. ఉట్వే 
గము, విణ, (అ. ఈ ఆ) భీయబడినది, 

తనము, సం. వి, అ, న, 1. అడవి; 2. జంగమస్రాణీ 

సమూనాము, విణ, (ఆ. ఆ. అఎ జంగనుము 

తిరుగునది, 

“|\y 

త్రి సంజ్ఞాదేవి; నూర్యపల్ని. 

పుం. మున్న దిషరమాణంపులకొలంది, 



గ జా 

త్ర సము. సం, విణ, (అ ఆ, ఆ) భయపడినది, 

రతిం జే, వి, 1. పరివోనము. ఆం. భా. ప ౧కి౯ా 
విజ ౨, ఆ. ౨౮౫; 2 ,కి శ్రందు. కక కర్ణడోలా 

బా _క్రీకచ్భాయ ఇెగప్రాయవడవళరుచులం 

ద్ర,స్తరికి దన్న. "తము. ౨ ఆ. ౭౫% 8. వెనుక, 

“డో తూకిెని ముందజం దజుముదుస్సవారాగ శ్రా 

భరంబుడంబునక్, చేకొని శ్రుస్తరిం దిగుచుసిస్టన 

ముంగలికిం బిజీందికిం, rs రాకడత్ న! 

పోవక మన్న్మథుం డానవెట్టినుట్టాకలకం8 నిల్బె 

నచలాకృతిం జిత్తరుబొమృకై వడిన్,” కృ. శకం 
౨ అ ౫౮ 

శ్రన్తరించే. చే. అం క్రి. 1. పరిహాసమాడు. “సీ, 
తాపింఛరు చితో డం ద్ర _స్తరించెడు మేను. బసీండి 

ముంజియుం6 దగువట్టునొడుగులభాగ,౧ ౦, స్కాం 
ఉడా ౧౨౫౩; 2. అతిశయించు “చ . కొవ్వువెం 
గలువలవల్పు6 జన్నుంగవకన్స్తురి తావియంం ద్ర స్త 

రింప నరజాలరొద మాణ...” స్వా, శి, ఆ. 3౧. 

సు (క్రి కే. క్రిందుచేయునిరసించు. “కీ స ర్రిగర్రు 
దండేన క్ర, చో నమూరంభదంభోళిరుదితము( ద్ర 

రించి.” షి. శకుం. 3, ఆ. ౯౩; 2. అభిభఖూరము 

చేయు, *య..,సప్యాత తృంబులక,నురథేన్వాజ్యముం 

దున నరింపం దొడంాక్ దూర్యాంకురా గ, గంబు 

లన్.” వార. ౬) అ. ౧౧౪. 

(శ్రన్నువు. సం. విణ (ఎఎ భయశీలుండుః 

శన్యల్* నం, సల్. 

న్ను దై. వివి సం. శ్రా ద్రైవాబిందువు, "వేద 

శాస్త్రాదు లభ్యసీంచునపు పుడు నోటేపండి రాలు 

స్త 
అటి 

సా 
కార్లూ 

తుంపర. “సీ, బ్రవాబిదువు మిజు చ్స 
యనంగను , ౩; ఆం. ఛా ద్వి. ౧౭-౫, శీర 

మూ, జు అ ౨౦ 

CE 
ల 

రాయ్ 'జీ. వి నాగుంచాముఫణి. (కీ స్సృటల 

మిజు వాంకమై శ్వేతమై నట్టిత్రాం చొక్కటి 
చుట్టియుండు. 3 ఆము, ఈ, మ. ee ఆం ఛా. 

జ క షో ౧౮౭ 

శ్రాంచేపాము కః శ్రాయే, “గీ. ,.నొప్పింపు బడిన 

లచ నాక భగ సాటి తెటార్ను భంగ, 

భార స్త్రి సి ౨, ఈ ఉం. 

తౌగించు ఆ _ శ్రావించే. (చూ. శ్రావించు.) 
వే 

ాశి0 E 
స నాధా న 4 

A TEU రాగా 

త్రాగు. దే న, కీ 1. పానముచేయు. “ఉ..,+సలి 
లంబు ధక్నిపోం,ద్రాగిన వారికి , (పో చైను. ౨ ఈ 

రాయ; 2, మింస. “గీ.,.ఎంకమో కెంత మాట 
ద్రాగుో కు నం శీ, ఆ. ఇఇ; తి, 

(ఉదాఃపొగ త్రాగు మొ 

తాగుడు. డే. ఏ (త్రాగు. ధా పానము, “చ... 
చిట్టకంపుంద్రా;గు ఈ గని సన్నలక" నగిరి కొందజు 

పాంధథుః ద్రప్మాపు పౌలికల్ అము. ౨, ఈ 

ఏడం 

త్రాడు. త hk రజ్జువు. “ద. శ్రాడుకు 

చామును రజకంబు శు క్షియాడికిం నొోరడును 
జోడుండు చెలియ కున్న...” వండితా. దీమా, 
9, పుం బి దారము. “ఊం నూదికిలీంది శ్రా టి 

క్రియ... విక్రం ౨ ఆ 8౨; ర. జంచెము 

“ద్వి. పురహరార్చితునకు మున్నిత్తుకేలుధర 
చెత్త గూడుశే త్రాటిమాలలకు.” బన. ౭, అ, 

2 ౭_పం; ఓ మంగళసూ తృములోగీ వంచవదనుని 

కను జేవురించె నేని, తక ణమునంద తమయాండ్త 
శా తెగవె” కాశీ ౭, ఆ. ౬౦; ర్. కిరణము, 

“క నిడుపుంద్రా జాని బయల "నెవ్వడు. దిరుగు 
చుంబనం ముప్పొిద్దు ముస్వీసములం కేల 

గుచు వెలుంగు లెల్లెడం గాంచుచు నలకునిర్ల వేట 

కాం డవు డెంకయుం బేటసోూజి.” అచ్చ, 

అయో, ళల 

' పీల్చుం 

తాడుచాలుపు, దే. వీ, (త్రాడు+ తాలుపు) పాళి, 
\ 

వరుణుడు. “స per మేలిరకనముల్ 

గొని "తెచ్చు. అ5 బోరచ్చ ను రోం. 

త్రాడువడుం ద్వ. అ. క్రి (క్రాడుశవడు) 1 శ్రా 
న న డగు; 2. స్ు. పాథోధివల్ట[ పాశ 

వల్లిమశల్స్చి దర్పంబు6 దిగంద్రావి శ్రాడువడియెలో 

భీమ. ర, అ. ౧౦౪, ( రెండర్థములకు నుదాహర 

ణము.) 

త్రాడువాజు. దే. అ. క్రి. (త్రాడు? పొజు 1. పురి 
కొను న్స దైర్య మొందు. (వా 

త్రాణ. వై. వి. (నం (దృవిణకు) 1. బలము,ళ కీ. 

em శ్రాణల్ EEN ల ట్ 

ద న్యం వొందన్,..” విపు ౨ అ, ౧౬; 

.2, జూగ్ర, త్త, మెలంకున, “న భువనస-మైో వానా 

wes బుసషుథన్వి, పొన్ను మెట్టియ చెక్షమి 

పూవు నడుమంద్రాణమై జాయెననలలష్టాతిను 



గాణ 14 
సో 

త్తి, మంఫుముంగర విలసిళ్లై నబ్బముషికి” నుద. ౫ 
అ, ౧౪౪); 9. గౌరవముమర్యాద. “వ. పురా 

కిరిబుల? ద్రాణాలు నెఅచియం ,..” వైప, క్క అం 

లాలా 

శ్రాణము, సం, వి, ఈ నః 1. రథణము; 8. కలుంగా 

నుగు శో విణ. (అ, ఈ. అ) 1 రకమ్షణసాధన 

“మైనది. (ఉదా:-తనుశత్రాణముళిరస్త్రైాణము ము. ; 

ర, (అ. అ. ఆఅ) రక్షింపబడినది; 3. రక్నీంచునది. 
శ్రాత సం, విణ (బు. (త్రీ. బు రకుకుడు. 

'క్రాతము, సం, వి, అ. నః రక్షణము. విణ. (అ.అ.అ 

రత్నీంచంబడినది. 

శ్రాపువము, నం, విణ, (అ. ఈ. ఆ శఈఫువుచేం 

'జేయంబడినది 

త్రాయంతి. సం. మి ఈ త్రీ కలుం గానుగు శో, 

శ్రాయకండం నం విణ. (అ. యికా. అ )రతకుండు. 
. జ్య రీ 

చ్రాయమాణ, నం, ఏవి, అం త్ర కలుంగానుగు y 

శ్రావించే. చే. స గుం శ్రీ త (ల్రావుః భౌ చే త్రాగం 

శ్రేయు. “క, తడ్తకుక ఈ యబ్బూది శక్ర, డ్రోిం 
చి రొాగిన్.” భార. ఆది. 3౩, అ. ౧౧౯. 

శ్రావికొను. జే, స్క ఈ (క్రౌవు+కొను స్వార్థమున) 

తావు. దశ, ల అ జ 

శ్రాను = త్రాగు. 1. (పాశముచేయు)ు “క ఈ 

వాయు త్ర తుం గాణిక్, +ద్రావుదుచే దుస్స నేశుర కం 

బనియెన్త్ భార, ల ర్కఆఈ రాగా 2 

(పీల్బు;మి, గప * న్స్ గతిమ్రచ్చిలల వేచుగాలి 

ద్రావణ? బాము నిడిన మై వడిం గాలికదియమమర,” 
at ౫, అ, ౭౬, 

ర్రావుడు = త్రాగుడు. “చ, కనచెలులిండయం దదవ 

త్రావుడు త్రౌవుచు.. +” పాండు. ౨, ఆ. ౧౯. 

త్రానకుడు. సం. విణ. (అ సీకా ఆ) 1. భయ 
పెట్టువా౭డు; 2. భయవదడువా౭కు. 

సనము, సం. వి. ఆ న, థభయపెట్టుట విణ, (అ 

ఆ. అ) భయ పెట్టునది. 

సము, సం. పీ ఈ న, 1. భయము; 2 భయె 
ట్టుట; 8. ఒకానొశమణిదోషము. రత్నం, ౧౯. 

క్రౌసీకము, సం. విణ, (అ. ఆ. అ) భయ పెట్రయిడినది. 
భార, విరా, ౫ అ, ౬. " 

తోను. దే, వి. తుల, తూంచుసాధనము. “నీ. శ్రానులుం 
వో నో ' 

భోనిచి తంబులతోడుకం భ్రూ బని వాదము లెడం బతు 

ర్త 

CT C 

ఫా 

76 తిక రారా 

ముడి! 22 భార, ణా, ౨, ఈ వి ౭౫, ఆం భో 

ద్వి. 30౦. 

శ్రౌస్యనూనుండు. నం కం (అ, ఆ అ) భయ 

చెట్టంబనుచున్న వాండు, 

తి 
లో 

తిః సం, విణ. (ఇ) మూందు, (ఇది తెళయన 

సమానఫష్రూర్వవపదము గానే యుండుళు. ఉదా; 

| మ మొ.) 

రశ క్షేమము. దుం = Vb 

త్రింళత్తు. సం, వి. ల్. స్త్రి, ముప్పది యగసంఖ్య, 
విణ (ళ్ ఎ ముప్పది. 

(త్రింకము. సం, విణ, (అ ఈ. అ) ముప్పదవది, 

శ్ర క సం. వి, ఆ శ్రీ నూతిగిరక, 
తికంటకము, నం. వి. అ. పుం. 1. ములు జెముడు? 

గ చెద్దతి'లేకు బా ర ముత్యవిశేషము. విణ, 
(ఆ. ఆ. అ.) మూండుముండ్హు గలది. 

త్రికకుత్తు. నం. విట్, పుం శ్రి కాటపర్వళము 

త్రీకటుకము. సం, వి అ. నమూ౭డుకారపువన్తు 
వులు-సాంటి, వీవ్పలి, మిరియాలు. 

్రికటువు సం. వి, ఊం న, | త్రికటుకము. 

లికము. సం,వి అ, న. 1. మూండింటినమూనాము; 

2. మూండుదారులు కలియుచోటు భి. ముడ్డి 

నూన; ఓ సొంటి-ంచ్చలి-మిరియాలు; శ్, కరక 

తొడియుసిరికలు. పుం చెద్దవళ్లేరు yy, 

(ల్రికరణములు, 

యములు. 

త్రై కాని. సం వి ఇ. న ఇతిగరాటిం 

(ర్రైతాటము, నం. వి, అ. పుం. ఒకానొకవర్వకము, 

(త్రి *కువు. సం. వి. ఊం పుం, చిలుక, (శే ని) 

త్రికోణము, సరమ ఆంనం. శీ త్రిభుజమేత్రమ 

2. లగ్నమునకు పంచమనవమస్తానములు; 8.మో 

వ! శీ. యంతృవిశేవము; ర్. భగము) ఆడు 
) (ఈయర్థము 'తెలుంగననే కలదు చూ, 

టా విం న అ ౫౩; ౮ విణ,(అ,ఆ.అ) 
ముతత గలది. డఊదాః. త్రీ కోణమండ 

వముం 

క డా pia (త అం. భా వ? hn 

అవ. ఆ రక్కా, (ఏ కము) ఆం ఫె, త, 

అ షై స్ట | జ | 

వి 

నం, వి, అన, బం మనోవాక్కా 



త్రిక 
శ్రీ కటి. వై. ఏ (సం త్రికాష్టి 1. ఆయుధ 

విశేషము. (శం రం; 2, మూండుకజ్దలతోం స్న 

చట్రము, “గ్ కేలదాపునం ద్రిక్క టిం గూడి 

యున్న్యగచ్చుశేసి చి తృంపుగభైపలక,” 

౧౨౫. 

తి (త్రిక జే. అ. క్ర" తక్కుమిగులు “క సీనింత 

యలుగ san) జౌరజన మనఖేద 

ము నొ,క్కావంత ద్రికళాకండలులావంళులు | గో 

మక్ప్సతులు గలరు పగదీర్చన్.” భార. విరా. ౨, 

ఆ. ౧౬౧. భొర. సా, ౧, అ. ౨౦౫. ఏ. శ్రిప్వు, 

బాధ, “ఊ,,.కృందునంు దిక్కులు వెట్ట నొల్లం 

జనలే యన...” భా, రా. యు, 2౬౬, ఫాగ 
క స్క౦, ౧౨ ౭. 

త్రిగర్త సం వి ఆ సీ, కాముకి, 
త్రగ “కము. సం. వి, అ పుం. జాలంధరదేశము. ౨ 

ప్రసణ. సం, వి, ఆ. స్త్రీ, మాయ, 
తిగుణము నం, వి ఈ న ఎప్కథానము, విణ. (ఆ. |౪y 

ఆ. అ) 1. మూండుగుణములు కలది; ఓ, మూడు 

రెట్లు కలది. 

త్కిగుణాకృతము, సం. విణ, (ఆ ఆ ఆం మూడు 

చాట్ల దున్నినది. ss 

గ్రీగుణి. నం, ని. ఈ. శ్రీః మారేడు ౪. 

ఫ్రజోత్తు. నం ని. త్, అ స్వర్హమ _ర్య్యపా తాళములు. 

ce సం. జ శ్రీజోత్తు. ' సమావారార్థవివడులే 

నపుడు కర్త జ మ. . ఊదాం్భతి ప్రహరి వులు ) 

లీ, ణయను(డు, సం. వి, అ. పుం. మక్కంటి,కివుం 

డు. కానీ, ౨, ఈ ౧౫౦; ౫, అ, ౨౨. 

శ్రికోతు తుడు. సం = తినేతుడు. (వాచ) 

శ్రి ee సం. వి, అ టా స సం |O 

ప్రతీ. సం. వి. ఈ. స్తీ శ, తీయము, 

తథా. నం. అవ్య, (కేశా అనియుండ నగు.) 

మూ౭డువిధములుగా. (తెలుంనన నమాసఫూర్వ 

క్రీడా. 

వదముగ నే యుండును) “శా. వఖ్యాశం బన | 

మిశ్ర బంధమన నుత్సాద్యం బనంగాం ద్హిథాః 

వ్యాఖ్యాతం బగువస్తునందు మటీ యధ్యావోర | ల, 

ముం జేయంగాంబ్రృఖ్యాతం బితివృ త్తమైనకృతి 
చెప్పక వక్తకుక్ ళో శకుక్విఖ్యాలిం గలిగిం 

చు,” పి శకుం ౧) అ, ౨6. 

శ్రీ దళము. సం, వి, లూ పుం, 

(శీదివ సం. వీ, ఆ, 

లిన a సం. పి ఈ 

1477 తీ వ్ర 
లీ 

దండములు; పుం, మనోదండాది యగుసనాబ్మ్య 
సాశ్యమముం 

శీదండి సం, వి, న్, పుం. క. మూండుదండములు 
ధరించుసన్నా్యాసీ; ర్త మనోదండాదిగలసశ్నా ్యసీ, 

ఉశీదశాలయము. సం, వి, అ, పుం. 1. స్వర్షము; దె, 

మేరువు, 

(త్రీదశుండు. సం, ని. ఈ పుంగా త్రిదశపరిమాణవయ 

స్కు_డుాజన స శ్రావి నాళ sao మూండవస్థ లే 

కలవాండు - న 

మారేశు సౌ విణ, 

(అ. ఆ అ స రుత గలది. 
న్ర్రీ* 1. ఓశానొకనది, 2. వలకిశోం 

(గ్రీదివము సం Ro ఆఅ, పుం 1. స్వర్దము; 2. ఆకా 

శము. న. సుఖము, 
లిదివేశు(డు. నం, వి, ఈ పుం, (తిదశుండు, వేల్చుం 
\y 

త్రి దిపొకసుండుం సం, విస్. పుం త్రి దశుండు, వేల్పు, 

లి దోషము. సం. వి. అ, న. వాతపి ి శ్షనేవ్షములవలనం 
గలుగుదోవములు,. 

తి ఛాము:డు, నం. వి. న్. పుం. 1. అన్ని; 2, విళ్హువు; 

ల. శివుడు; కీ. న్యాసుండు; ర్ యముడు. 

త్రి శ్రీ ధార సం, వని, ఆ స్తీ" గంగ, 

ప్రనయనుండు. నం, ఇ (త్రికాయనుండుం 

స్త చే తుడు. సం, వి, అ. ఫుం ముక్కంటి శివుండు. 

WE త్రిలోచనుడు మొ. 

పుం. అభినయహా న్తవిశే 

వము. నం slabs గలనొనలు. 

(త్రివథిగం సం, వి, ఆ, స్త్రీ" గం'గానది. 

త్రివద సం, వి, అ. స్త్రీ. మూండుపొదములం గలది, 

Fan సం వి ఈ స్త్రీ, 1 = త్రివద్య 8. నీనుంగు 

తి పాకి. సం, ష న్, పుం, 

నంహితలను జదువువాండు, 

తి పొత్తు. నం, ని. ద్, పుం. |. పర మేశ్వరుండు; గి 

విష్ణువు. విణ, (అ. అ. ఆ sha గలది. 

"వేదమున పద్యక్కమ 

విభూతి దన్ననవాసమూాలునేశలా 

"లి దండము, సం, వి అ, న, 1. మూండుదండనులలు. | తిపుట, సం. వి, ఆ, స్తీ" 1. ఈడ శ ఏ, నన్న 

2 ననోదండచాగ్గండక ర్మదండము లనుమూండ్ను 
చ 

ల్సి ఏలకి వూ 3. మళ్లి. yy 
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త్రీపీటము, నం, వి అ, పుం, 1. బొణము; 2. నెనగ 

ss నొకరకము 3. వఏడకరమలకాలము గల 

చక కాలమూ డీ. తీరము; ర. వర్హేరు శో, 

స 
కక కం ఇ 

లిపీ శాంతకుండుం చం విం అ, పుం. శివుడు ఇటే; 
UU 

(తి,పురదవానుండు “మెం? 

(తివుట ఊ ఏ, (తెప్ప ఛా) Ll. తిరుగుడు, భమ 

గ 

ల 

గ. 

ణము. “గీ, పొంవతరిత్రాటం ద్ర చ్చునిర్భంభము 

నకునోర్చి ,త్రివ్వట నొందినయు కముండు.” 
రాజ, చ. ౨ ఆ. ౪౭; 2. (త్రిమృటుపర్యటకము. 
“క్క ఇటువలె వెదకియంం( దమ్మ్శతి, వ్వట గురువిరహి 
తులమం[ త్రృవఠనం బెటు లుట్టటమట్ననై ఫోం 

జొచ్చినంగటకటపడి ,.,” రామా. ౬, ఆ, ౫5. 

అం. భా, ద్వి ౧౭౯౪. గ 

చీషటము చే. ఏ. ( తపు థాం తిరుగుడు. “వ... 

ఈ బనోదంబునకు బేళోళచాలికలు శ్రివ్వ త్రిష్పటం 
పుబల్ల్టలచందంబున , క ? వరాహ ౫, ఆ. స్టాక్ 

ఇతిషురి జే విణ, (త్రివ్వుష అరి) , త్రిమరి. (శర) 

తి పకకన చే. అ. కి ( ్రిప్వుశకాసస్వార్థమున) 
కలల వోభవడుో “ఆ. అలరు మొగముతోడ నబి 
మన్యుం 'జేలాకోయెదురు రాండు నాకు చెట్టి 

త్రిషు 
రాట్నంపునుండ్తలు నా... అము 9, ఆ 

౧౫౨; 5. సోట్కరించు.“పీ, ,, మెడం దిన్సీనో, 
స్వా. ఈ, ఆ, ఈ౨; 6 కలంచు. శవ + , మది, 
దిచుచున్నయది. .. పభొ. 3, ఈ ౪, 

అ క్కి. 1 .వికారముకలుగు. వొః-క దుప్పుభోః ద్రిక్వ 

చున్నది; 2, ఇటునటు కదలు. వాః-అమె త్రీ 

కొనుచు వచ్చుచున్నది. వి. 1. తిరునట్కసంచరిం 

చుట. “ద్వి ++ అమాయమృగమ్యు, త్రి ప్వల నడ 

వులం (ని యలసి” ద్వి. వహారిశ్చ. పూ. ౭౨౦, 

వం, 2 + అమఘభవమ్యుకడుపు. “క,, **ప్రుజ్ఞునరహీ 

తుండు గామా, దీనతమెయిం గర ర్య సమితి తిప్వునః 

భిక్కు-న్* భార. శాం. ౫ అ, లక కేశ, 

నియోగము. “చ, మును నిదురుండు నెప్పె నగి 

మూర్చ నునోగతి మైనయీనుయో,ధనుచరితంబు 

గీ దభలధ్యాలి, త్రి జనంబులకుం బొనర్చు న్యాశన మనీ 

చానిం నాంప అవిచారులు సాటిగం బట్టరైరి 

న్యాకును మదిబారి కెట్టటుల కుత్సితమయ్యి నీధాత 

ఇతివ్వునన్ భార, శల్య, ౧, ఈ 3౬; 4. కష్టము, 

శ్రమ. “న ..ఈత్రిష్పు లేటీకం గనులవదన.” 
భార, విరా. ఆ, ఆ. ౫౨; ర్. సాచీకరణము. 
“ఊం పూటలు "మోము, త్రివ్వలును, ౪” సంస, 

3, అ, €౬. 

వార్త, చెవులు సోంకనొక్కొా వేవెట్టి కలంచిన, తప్ ను. దే. అ. డ్రి ((త్రివ్వుషాొ నుం చిక్కు 

భంగి దృివ్వుకొనం దొడం౫7 మనము, ౨ భార 

దొ ౨, ఈ ౨౨ 0. 

త్రీపియాడు., దే, స, శీ (శ్రిక్సి?రడు, స్వార్థ 

మున) త్రి ప్వ,తిర? (జేయు. “ఆ ఎత్తి తక్ 
యాడి యిలతోడ వ్రేసి పాదముల జవం 

వడ్యుబాధలందు. “గీ, డఊొర్థ రభోకనినానులయుల్ల 

ములునునధికభయ 'మోవాపివరంబు లయ్యె ననిన; 

నల్చ్పభారుణి నాధ సై న్యములు కలయ తిప్పుకొని 

కల డిలుట నిప్పు జీల సాది, ట్ Dy ©, ఎ; 
యా 09 

(రూపాం. లి త్కీస్పికొను.) 

జూచి దారుణా a నిగడం బవనకనయ | (తి,వుకొలంపు. చన శ (తిచవొను ఛా. ప్రే 
శిఖండిస్కాత్య కులు సాల్వ్వుం దాంకి రతిరయమునంలో 
భార. శల్య, ౧, ఆ. 3౧౪౭. 

శత్రివ్వు. దే న, క్రి. (తిరుగు. ధా, డే) 1. మర 
లుచు మగుడంత్తేయు.. ద ఆపుడు సుబుద్ధినై న్య 
ముల నన్నియు నొక్క మొగంబుగా నమర్ని 

1. కలంచుతో భించంకేయు. (యా. శ్రివ్వకొల్చ) 
ర, మరలించ్చు పోంజేయు. “సీ అల్లన యూచెడు 

నవ్వు డకొ_మ్మణ "తం ఆాని వైర్యంబు ద్ర 

కొలువు” భార. అను. ౧; అ. రోల (ముద్ది, పా, 

లి శి మికొలువి శ, ర. పాం 

పురికి గానికల్  ముగుడం ద్రైప్పిం చై. ర్క త్రివ్వహల్పు = (తిప్పుకొలుపు, (శలంయు) ' 
"ఈ ౧౬౩; 92. నంచరింపంజేయు. “ఊం పీ డింక 

"గిన్ని దేశ ముల'పెంబడిం దిచునొ...” శుక, క్ర 

ఇ_త్తెజంగు నావ్భదడయను? gee 

దళ, ౧౦, ఆ, ౧౫౬, 

అ. ౫౭౭; 3. వసరు. = ప్పెలతాంగి యోర్తు | త్రివ్వడు జ శ్రివ్సటం (తిరుగుడు భ్రమణము) 
లామష్థక తాలవ్భంఠను , , ౪” నైష. ౨, ఆ 

౧రోర కీ, గరగర దిరుగంకేయు. “న, ,. ీవ్వు! 
య శ్రీ స్పెడ్యుల్రివ్వు డొ జపుమిగి కె” 
శక ఈర, అం = 



త్రీవ్వు 
శ్రిస్వడుగొను, దే. అక్రి. (త్రివ్వడు+కొను) పరి 

_్రమించ్చుతిరుగు. గ .-జటాటవిక్, ద్రిప్వుడు 

గొన్న నిర్ణరనదీమణి ...” శేష. ళో, ఆ ౩౭౦౯. 

జు, a ళ6 లిప్వుడుత్రాడు = తిరుగుడుత్రాడు. “ద్వి. “తెగసీలి 

మబ్బులు శ్రిప్వుడుశ్రాట్ల,"' ద్వి, నల 9, భా, 

ఎకిక, ఫు 

లి వ్వడుపుడుక. దే. వి, ( త్రిప్వుడుషాపుడక రాట్నపు 
నూలుకదురు. కం... త్రివ్వుడు,పుడుక యుకుం 

గలుగురాట్నములు గాకొనుచున్.” శుక, ౨, ఆ 

ళం౯. 

శ్రివ్వక్రాడు. దే వి ((త్రివ్వ4త్రాడు) తరిత్రాడు 

(శర 
శ్రివ్వలాడు. దే. ఆ క్రి. ((త్రివ్వలుగా అడు) 

తిరుగు ఇటునటు నంచరించు, “చ,*+వల్మజు 

మేషము త. ివాంన. ౬, ఆ.౨౪ 3. ో  

ఫలు సం. నీ, ఆ ప్ర కరక తాడి ఎం సీరికలు, 

శ్రిళండి. సం వీ ఈ స్తీ! "తెగడ VY. 

సభ దము. నల, వి. అ. న-దంతవతశము ఆలింగ 

నము, మర్దనము వీనివలన సుఖ మిచ్చునది-రలి 

సంభోగము. 

శ్రీభుజము. సం, వి, అ. న, గణిక మేత్ర, త,విశేషముం 

త్రమార్డ, నం. పి, ఆ. గంగ, (వ్ ని 

త్రీమటః జే, వి ((త్రిమరు. ఛా 1. పర్యటనమ్ము 
Rr గట్. ..మున్ను అభరు తీర 

య్మారక్క యొనర్చులి, లి వ్మటమై వచ్చి... ౨ పాండు, 

౨ ఆ. ౧౪౦. భార కా ఏ, ఆ లూ 2. 

వరివ్నర్తనము జరగుట, “క, యుగముల త్కిమ్తటం 

గాల్కటగకేయంటై చనంగ...” వారి ఊర 

ఆ. ౬.ఖి 8. ఆవద్యకష్టము. “క, బిగు వెడలి సీల 
యూడిన;నగచరుబీజంబు లిక నా నొప్పి 
గడుకొవెగడొంది మొఆలంవెట్టుచుం చెగియెక్ 

మర్క_టము వాన్ని త్రిమ్మట వింటే.” చా. వంచ. 
౧) ఆ. ౯౨; 4 'హోశ్రనుమువని పాటు. “ఉం. 
కడు: ,దిమటచే we నముమందినారు కాం 

బోలును...” కళా. ఈ) ఆ. ౧౦౯; 5. నడవడిక, 
చవ ర్టనము, “'గీ...నీదుతరుణి కొఆ గాన్మిత్మిముటం | త్రి 
కో 
దిరుగం దొశ్చె. చెన్న. 3 వ వె 25, 

తీమ్తటకాండు. దే ఏణ. (త్రిమట4+ కాదు. త్రి మరి, 
తిరుగుణయోలతు, “క, ఆర్షరభుం ఢా,ధృకవర్వ్యుడు 

పిన్న నాందు | త్రిమటకాం డై,నుతిహీనత శ 

స్తీ 

1479 తీవ 
తో 

11, కతి వరిశమము లేక పాలసు 
ల్ మో 

మరి. చీ, విణ. (శ్రిమరు ఛా.) l. (తను కాండు. 

(శ ర్ఫ; 2, యశేళ్ళమగాం వ 
a 59 వ. గారి పస పంచం pg త్రిమరీ 

త శ ఆ శర. ర్ం ఖా తత్ఫతి (పువ్తాంి యని 

యెల్ల వారుం "చగడెడునటుగాన్*” భో. 3, ఆ, 

౯౨; తి దుమ్టుండు. "ఆసరా 

తపక్రు, తుల్ చెలువ ద్రిమరు తమరి... 

(పృబోధ, క్క ఆ అతి 

్రీమ్షరీండు. చే. విణ. Ou) త్రిమట 

కా౭యదు. 'ఉ, తుమెద శ్రీమ్హరీండు ఖా వ జా 
3 yd 

ఆ. ౧౩౮. 

డనటన్,* 

త్రిషు 

తీన్తురు. చే, అ, కి. కే. తిరుగునంచరించు, “టొ 

"తధ్వర క Moan చజువం | ద్రిమ్మరు 
శ్రీమరి.. చ వృబోధ. ౪, ఆ, ౨౫; 2. మెలయ 

a “త, gs ది మృరుక్ 

నారి వశంవదుండై . ” పార, ౧, అం వా | సం 

జీ 6 చుట్టివచ్చు. “జ, శి , ఈతణమ తి మరి 

పస్తు చద్రినిప్రసంబులన్,”* భార, అది. సున్ జా! 

ల 

త్రి ల్రియంబకు(డు. నం, = శ్ న్రంబకుండు. వండిళాం 

నర్వ. ఏ0, పు, 

లీయామ నం, పి, ఆ, స్రీ 1. రాత్రి; 2. పనుపుళి, 

3. నీలి శ్లో; 4. యమున, 

శ్రీర్మాకృము. సం, వి, ఈ పుం, కే. యజ విశేషము? షా 
క్ “మాయడుర్యాత్రు తులు, 3.మూడుర్నాత్సు తు లతో 

Sa ధా 

శ, లవణము. సం. వి, అ. న, సై ంధవబిగరుచకములు. 

స్రేలింోము. నం ఏ, అ. పుం శ్రీ లదకారాను 

కాలేక రను లనులింగములమధ్య 1 నున్న దేశము, 

తెలుంగు నాడు, విణ, (అ అ, అం) మూడు 

లింగములం గలదిం 

త్రిలోక సం, వి ఈ, స్త్రీ, మూంయలోకములనమూ 
య | 

తి లోచనుండు. సం. వి. ఆ పుం, ముక్కంటిళివుయు. 

(తీవక్చము. సం, ఏవి, ఆ. పుం మూండేంద్దకో డెదూడ, 

త్రివర్ణము. సం. వీ. అ, పుం, l. ధరార్థకామములు; 

ద్ద స్త షరజ స్ట వాపు ఖై రరృద్ధతత 

ములం డీ, శ్రిశటుకము; లీ త్రిఫల 



తీవి 
షష 

చ్ గ స గ్గ థి థి ప లి త్రో | త్రిర్రకు (డు, నం. వి ఆఅ. పుం, మూ6ండులోక 

విష్ణువు. లను మూంయడుగులచే న్నాక్క మించిన 

తివి య వము, నం. వి, అ. Cor ము 

శ్రివృడక్త. సం, వి. అ డి. 

శ్రివృక్ణము, సం వి. ఆ పుం. రత్న దోవములలో 

నొకటి. రత్న. ౫౦. 

తీవృళ్తు సం. వి ల్, పుం, 1. యజ్ఞము; డి 

యబోవవీకము; 3. మూ౭డుెపీటలమొబనూలు. 

శ్రీః (త్రివృత్తు విణ, (త్) మూండుశెట్టు అయి 

నది, 

తి వేణి. సం. వి ఈ. సీ. 1. గంగానది యమునా 

సరస్వతులతోం గలయం చోటు; 2. యమునా 
సరస్వతులతో 6 గలిసినగం-గానదిం 

తి వేణిక నం, జ తి, వేణి(యమునాసరస్వతులతోం 

గలిసివగంగానది.) “చ. జలరువారాగనీలమణిసం 

నతహీరమయంపుం బాత్రలోజలరవానాభ పాద 

జలజంబులు భక్తి ప సిద్ధి వారిధారలం గడిగాకా 

దివాకరుండు రాణి యొసంగలం దన నృణ్మిపభా, 

కలనం [దివేణికాజలముైతైపడి పా శృజలంబు 

వడిన్.” కాళిందీ. సే ఆ, ౧౧౭. 

ఇత్రిశంకువు, సర వి, డాం పుం, 1. వారిశ్చందుని 

తండ్రి; 2. చాతకము; 5, పిల్లి &. మిడుత, 

త్రిశిఖము. సం. మి అన శే శ్రీకూలము 9 కిర్ర్ 

మీము. పుం, నూలేడు yy. 

జ 5 (6 
త్రిశుద్ధి. సం, వి, ల, వా వత డ్ చి? 

_్రీశుద్ధిగ నము భారతీ, ,,”” (పోతనచాటువు) 
(ల్రీకాలము. సం. వి, ఆ, న, ఒకానొకయాయ. ధము, 

ము మైన వాలు. 

శూలి. నం పి వ్ పుం శివుడు. 

ల్రీషవణము, సం వి ఆన, కే మూండున వనములు, 

ల? + ప్రాతన్సవనము; 2. మాధ్యం దినసవనమ ;8 . 
సాయంసవనముఎ); 2 మూండుకాలములు, (1. 
ప్రాతఃకాలము; ల, మధ్యాన్నాకాలము; శీ. 

సాయంకాలము.) 

శ్రివుప్వ సం, వి, భ్, స్త్రీ ఛందోవిశేమము. 

“శ్రీనంధ్యము, చం, సి అ, నం మూండునంధ్యా 

. శాలములు | 

శ్రీ సీక్యము, నం విణ, (అ. ఆ. ఆ) మూండుసా 
రులం దున్నినది. | 
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త్రుంగుడు. చే, వి, (త్రుంగు ధా 1 

తు,ంచు 

తిస్మూర్యము, సం, వి అ, న మం. 

జన్ని దము. పుం. వెడూర్యనిశేషము, 

తిస్రోశన్సు. నం. ఏవ న్. క 

(త,వాల్యము, సం. = శ్రి నిత్యము. 

ఈ 
'త్రివాయణి. సం, వి ప మూంగేండ్ల పెయ్య 

లీ 
త్రుంగు. జే. అ, శ్రీ l. తునుక లగు. “ను తురగ 

న్యందన ర్ తుంగకె విజృంభించె 

దన్.” భార. దో ద్. గ్ ఆ, FE 2. రాలు 

“క. చుక్కలు త్రుంగున్.” పె శకుం ౧, ఆ, 
౨ర ౮; 3. అంతమగు. “సీ, యుగము ద్రుంౌడు 
నాడు జగములు వెలియించునంతకమూ ర్తిచె 

నింత గుచు.” భాగ. ౬, సం, 9 ౧౮ నీలా, . 
5, ఆ. ౧౭. 

జ (వృశీయము, 

అం. భా. వ? రారా 2. Mt (మా 

త్రుంగుడువడు ) 

శ్రుంగుడువడు. ద్వ. అ. క్రి. (త్రుంగుడు+ వడు.) 

1. చల్లాబ్బుశాంతించు. “క. కా మోపభోేగ 

సుఖములు, వేమాఖణును బురుముం డనుభవించుచు 

నున్నం,గామవుంబు భాంతి బొందదు,ధూమధ్యజుః 

డాజ్యవృష్టిం ద్రు దు ౦గుడువడు నే” భొగ, ౯, స్కం, 

గిరదం; 2. త ఖు “కీ త్రం (డ్రిసద్దుణ 

నముదయము ద్రుంగుడువడ మెలయపుక్రండు 

హీనుండు ,. య bh; అం కిళోం. 

త్రుంచే. డేను కీ. కీ. (త్రుంగు థా. పే) 1. తును 

కలుచేయు. “గీ అనిమిహోరాలి వి ల్లైత్త నగజ 
శ్రుంచె” కాశీ, ౬ ఆ. ఎర; 8, నఅకు, “సీ 
కుత్తుఖియలుగా బిట్టు త్రుంచి శ్రు ంచి.” భార, 

విరా 1, అ 3%; 3. తెగయొట్లు. “చ... 

నారిం ద్రుంచి,..”* భార, విరా, | అ. ౧౪౧; 
4, న రు వారి చెల్ల నొక 

చ్రేల్మిడిం ద్రుంచియు. “7 భార, విరా ఆ 

౧౭౪; ర్, చించు. “గీ , దుకూలముళల్ త్రుంచి 

త్రుంచి కట్ట నిచ్చిన +.” ఊ వారి, ఈ, ఈ 
౧౧౫ 6. విభజించు. “గీ. శిమ్యు 'లెల్లను నాత్మీయ 

శివ్యజనుల,కంత ఉహుమార్ద ముల ద్రుంచి యనువు 

తింపం బెక్కుశాఖలు గలిగి యావృథివిలోన 
నిగమ మొషప్పాళి భూనురనివవా నుందు.” ఫెగ, 

. అసు లోకి, 



క్ర 
త్రుంపు. దే, వి, (శ్రుంచు. ఛాంఎకే. ముక్కొశకలము. 

Vay, ర్ర్రుంపు ఢి నచామరములుం దునుక “లైన 

తొడవఘను గల్లి సమరమత్యుగ, మయ్యె. కం చై. 

క్క ఆ, ౧౯౨; 2, మేలివ స్తువు. “క, త్రుంపుల 

గని వగునీ వీసాంవెడలినెపేదమానినులవెంటం 

నటాదుంవలుం గూరలు నమలుచుంగంవలంబడి 

తిరుగచేల 3కొను మమ్యన్.” అచ్చ. ఆర. ఒం 

గ్రుంపుడు. దే. వి. (త్రుంచు థా త్రుంపు,శ కలము, 

(శ. ర బ్రా 
తుక్కు. జే. ఏ. 1. గర్వము అం. భా ప్ర ౨౨౩ 

పాండు. ౫ ఆ ౧౦౮ 8. చిలుము, ఆం, మ్ 

ద్వి ౨౮౦. 

త్రుటనము. సం. వి. అ. న తెగుట భార, విరా. ర 

ఆ. 

కుటి. సం ఏ. ఇ. ఈ. స్త్రీ 1. శామరజేకుసందు 
తీక్ల మగుసూది దిగునంతటికాలము; 2. "లేశమూ; 

8. సంశయము; 4, చిట్రేలకి స, 

త్రుటితము. సం. విణ. (అ. ఆ. అ తెగినది. 

శ్రుట్ణియ డ్ తుట్టె. (శం ర 

£0౬, 

శు టై. జే, ఏ. గుంపుపోగు,. (చూ. త్రు ట్రైలుగట్టు 

ప్రజాలగట్టు. చే. అ. క్రి. (శ్రుట్రైలు+కట్టు 
స సంపగ్కుదస్త యాం చేరు. “జ తు బెలుగటి 

WE లు 

నిద్రిలం 'మరుద్భునట్షిశకులంబు మేల్క_నన్.” 

పాండు, ౫ అ. ౨౪౯, 

శ్రువ్వ. జే, ఏ. 1. అయోమలము,ఇకుపకిట్టము, ఆం, 

భా. ద్వి, ౨౮౦; 2, కాలువ్యముదోషము. ష్. 

ఆఅవ్బటవ్చటికిని జివ్వాగ్రున్వు డుల్ల స్వా. ౨, 

ఆ ౧౧; లి. దారిద్ర స్ట్రము; లేమి, ' న్ నక్క ఫుల 

త్రుప్వ డుల్చువస సంత వేళ్ల.” వై. ౧, అ. రగ 

త్రువ్వుడు. బే, వి 1. రోమను, ఆం. భా. ద్వి 
౧ర౬; 2 తునుక. “చ... తత్తురగరధధ్వజాళి 

నొకర్రుష్వుడు రాలదు..,” భారం విరా, ౫ ఆ. 

౨౨౯) తి. కాలుష్యము. “వ,. ర్రువ్వట్ల్ డుల్లి 
తు ల్లి గంతు లిడుగబ్బిబుబ్బులుల , + +” అ స్వాం ర 

ర 2. ' 

శ్రుమ్ము, జే వి. దుమ. అం. భా. పః ౨౨౦. 

శ్రువ్వ. బే. వి. 1. తువ్వుదూడ్య a గిత్త “క, 
రక్షక చాబాకల్నప్రైపున్వలు. .. ౨ చాటువు. 

వి నీట్ట చిముటయం దగుధ్యని కనుకర కుస్సు. జే 

ట్ నుట్టకరూద్ధతిం గరిముఖంబునం కాము, 
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స క్రుక్షగంతలు ట్టు. చే అ, 

త్రళి 
చీలిచి  గొత్రమానదిం, బుట్టిననక్ప) వాహజల 

భ్రూరమ
ు 

ద్రున్స
న 
నూందు

 చున్, , 4” ఫీమ, x, 

ఆ ౧౧౬, 

శుళ్లగించు. దే. అ, క్రీ,- శ్రుళ్ల;మిక్కిలలి వసం 
క దోర్హ తామూదీప్పము త్రుల్లగింపో వరాహా, 

ఆ sep 

త్ర శ్లగింత. చే. వి. (తుళ్ల శషంచు థా) ఎోసీపాటు. 

క సీ, కుంతలములతు ళ్ల పళ గింకలు సడలినం గెమోవి 
చుంబన క్రీ డ ఫ్ర వక్త, ర అ. Ged 

క్ర(ప్ర త్రుళ్లగింకలు+- పెట్టు) 

న్ ర ర మ. కవ .. బలిస్ట్రంబు 

లగుతిర్యక్ళాఖల_వై“ద్రు, దు ్లగింకలువెట్టుచు. జ్య పశ 

గి ఈ ౧౯; a ఎక్కు_వ ప్ర సరించు,మిక్కిలి 
వ్యావీంచు, ల్స్ దోర్తూలరోచులు తు ళ్లగింతలు 

వెట్టం దివృుటమైం base దిద్దాకొనుచుి 

వొరిక్చ, ౨, అ. ౧౨౨. “నీ. సీ, క్రుళ్లగంతలు పెట్టు 

తొడలదీఫ్తలతోన చశుదోయిమించులు చాక 
లిచీ” విక్ర, రా ఆ. ఏ5, ( తు భుమింకలు” ఆని 

ఆపము ది. రయపము ది త పాఠమునే శం ర 

నూ నిలు గుపవొంచుట చిఎత్యము. దూ, విక్రం 

ర్క ఆ, ౨౨౬) 

త్రుళ్లాట. చే. వి. (త్రుళ్లొడు ఛా) శ్రీడుగొండ్రి, 
ఆం. భా, ర్త ౧౪౦. 

త్రుళ్లిడు. దే. అ. క్కి. (త్రుభ్ణ+-ఆడు స్వార్థమునం) 
న. ఎగిరివడు, హో త్రుర్ణేయాడు.); ల నీ ర్రించుం 

కర పర నిల్లాండ్య రమణ 

ద్రుళ్లాడించురంతుక క్రు. నే న డాం ప 

త్రుశ్లింత. దే. వి 1. శ్రుత్ల గ గంతు. “సీ, తోరంపుం 
న త్ర, శ్లింతల ని, ఎం కళా, ర,ఊ 

౯౬; 2 భభ (శ. ర) 

శ్రుశ్లివడు. డ్వ. అ. క్రి. (క్రుల్లి+వడు.) .-ముడి 

ay కక వ గదుర్యోధకుండామెయిం 

- చాం ద్రుల్ణిపడక 'యవుం గా కని నాం'జే మేనిం 
గొంత యక్కటుభూమి యొసలౌనేని యింక 

పుట్టదు సుమా. న భార, శల్య. అ ఈ 3౭0౧; 

ఉలికివదు. “సీ. ఎటు జేలునో యని యేమణుతెలి 
త్ర శ్లీవడం. గస్పంకి పొదంబఖబు లొడియునదియు.ి 

ట్ "హరిళ్చ. 3, ఆ, 9౮. 8, కదలు, “సీ, బీదన 
రాలతోం బెరుగువాలోడుపుళో ఖం నల్లడలందుం 

ద్రుశ్లిపడంగ. శుక 3, ఆ, 39 



ర్రుళ్లి 
క్రు న్లియాడు = గ్రుల్లైౌడు, 1. (గంతులువేయుఎ) 
న్య త్ర శ్లియాదేడుతుమైదకిల్ల లనంగదబొలుచు 

జిలంటక చూపులు చెలువే మమర * య, కరి, ఆ 

38; "2. (చెలరేగ “సీ ఇరువంకలందున 

విరులబేనియం సోలుదొరలు మోదంబునం ద్రు ణీ 

యాడ.” వారి, ఊ ౬, అ. ౫౮ 

గుద్ద. దే. అ. శ్రీ” 1. ఎగిరివడు, మిశిసీపడు, 

బిగవువయ్యొదలోనం బిక్క టీల్లుచుం జాలం ద్రుట్ 

చన్నుల నొవ్వుముళ్ష పేరుల కళా, ఈ,ఆఅ. ౧౦౫; 

2. ఉప్పాంగు,ఆ కావామందు. (క్రీ దుగ్ధ పౌనం 

బులం ద్రుట్ల పెయ్యలనోరినురువులు. +.” వారి. డా, 

౫ అ, ౧౬౪; క గర్వించుపొగశెక్కుం. * 
తుది నీవును దున్ఫువేోదు తుజ మూ 

భార. శాం. ఈ, ఆ. 3౯౮ శ దైన్యవడు; 
న. సొఖ్యరనై క స్థితి నుండి కావరమునక్ 

గన్హాన' కాబక్సరంవర రాం ద్రు శ్లైద వేల... 

సా, ౨ ఆ. ౧౧౮౨; ర్. అలనేంగు “చ...కుంభ 

జుందు. , నొంచళాందలందండు వీనిం బారునకుం 

చాగడుం గూర్చుట నెంత శ్ర శీనన్.” భార, 

దో, ౨. ఈ ఈ౫ి వి, 1. మిడిసీ పొటు, ఎగిరి పొటు. 
(శ. రు; 2. గర్వముపొగరు. “మ, దనుజ వ్రాకము 

ర్రు, శృడంచి. = భార. ఉద్యో, ౧, ఆ. ౧౩౦. 

భార. ఆర, కా ఆ, ౧7౩౨. 

ర్రుళ్లుబోతు. దే విణ.(త్రుట్ల-పోతు) పొగరుబోతు, 
గర్వం “అ త్రుట్ల'బోక నీవ తూలి పోం బలికిన, 

సార మేమి తటుంగుం జకమునకు” ఊఉ. హరి. 

గ్ ఒక 

(టా 
జ అ. ౧౭. 

శ్రుళ్లువిండి. ద్వ. వి. (త్రుళ్లు+పిండి.) సస్ఫీటకము కని 
సించినవ్వుడు పోలేరమ్లకు కొట్టిపెట్రెడుపిండి. శ్ర 
(శం ర 

లె 
వ 

చ్రైంచికొను. జే. స క్రి, ((తెంచు+కొకు స్వార్థ 
మున) ఖుండీంచ్చున నవక. లో నిరుషమభ్యాననుఖ 

నృ త్తి నిలిచియున్న ,పుణ్భ్యు జమదగ్ని నందజుం 
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గొడ్డు 
సంస్ పాకముల్ | వెస. ద్రైంచి 'డేగకండనుల 
మింటికిని విడిచి. స్వా. ఈ, అ, ౧౦౩. 

తెంపు జా (క్కోంచు. (కోయు) “గీ, అంపమున వీని 
కంఠంబుం క్రైంపి విడుడు” కాకీ 3, ఆ, 

వి. తెంపు, తెగువ. “ఆ. అరయం గర 
రూవ ప మగునవిహ్యాజన ; మైనవృదయబంధనాసిం 
కల, నవమ_త్తయోగ మనుమవాఛురికవేం చె,0వ 
కపట. నంత శీ, ంపుతోడు” భాగ. గోస a 
౧3 ఆ, ౭౦. 

౧౫౨. 

త్రెక్కు = తెక్కు.. (చూ. తెక్కు_.) 

తెక్చొ_ను. జే. అ. క (తె నుక త్కెక్కు.!4-కాన్ఫు 
1. కలయో భిండు, గో 'పెక్కుుమాజులు వెన 

వీచి త్రెక్కొానంగృవదలి వారిధిలోవల వైవ ,.” 
భౌ, రా. యు, ౧౩౫౮; 2, ఆధికమగు్కమిక్కుట 
మగు, “క =. తెబ్కొనుం చాబంబు రణము తెరు 

99 జ ణా నొల్లన్. భారం ఫు, ౧౩ ఈ ౧౮౪. అము, 

క్క, ఆ. ఓలా, సం క కే. కలంచదు, “టా. .., వియ 

న్నదిశావవాక్యముల్ , తె త్కెకోన నా గృవాం 

బుడువలేశ కుమారున్ని సన్ని...” ఖో ఫి 
అ ౧౬౯. నిర్వ. గి ఆ ౧౨౪; ఓ చంపు, 

“ఊఉ అక్కూట తండి, డి లేనిమము నవ్యెయిం బెం 

చినతాత ఇమ్మెయిం ్ రేక్కొనం తోడు. + భొర, 
భీష్మ. 3, అ 3౩02; 8. నళింవంజేయు. “మ ,,, 
ఈపావంబు నిక ద్రైకా-నుక భార, అర్క 

శ n] 4 ఇ ఆ, ౧౯౨; 4 త్రాగ్యుమ్రింగుం క బడ 

బాన్ని దళంబై జలనిధి ద్రైగ్కొ-నియెడు 
నోజన్...” భారం విరా. ౫ ఈ ౫౮. మార్క, 
డు వాన్ ౧౬కర, 

కోలు, బే. వి. (.తెకొ-ను. థా) (తళా 

నుట (చూ. తె త్రో శ్కీ-లుగొను.) 

కో్క్టలుగొనుం శ ఆ (క్కి, (త్రెక్కోలుశోకెను) 
చంపు. “శీ, దుష్ట్రభుజగంబు లంచోద తోలి కలె, 
గభూరమృగచయ మెల్లం దాకో-లుగొనియె. వి, 

పు, ఇఒ, అ 3౧౫ 

చౌదుగం బట్టికుదులకుండంగం దల 'ద్రెంచి త్రెగు = లెగు, (శ రృ 

“కొనుచు జనిరి,.. భాగం ౯ స్కం, ళో ౭౮ తెడ్డు = తెడ్డు. ఓ (గంటా. “గ శ్రవిశాలానీ 
క్రంచు. భే న క్రి. (త్రెగు ఛా. సేం 1. నజకు బంగారు తె డ్ఞునందునమృక పాయస "మొసలి 

ఖండించు. (చూ షకొంచికొన్చు; ర “తోం 

శేయుముక్కులంచేయు. “సీ, వక్కు_పక్కున 
నభ్యాగతులకు.” భీము. ౨, ఆ ౧౧౫; 2 (వడన 

. నడపుసాధనము.) “చ, శలిశవితాబ్ధిలోన ముఖ 



శ్రైయ్యు 
గవ్వూర మూడయు జిన్వా తెడ్డు వృత్పవనుండు 

కీలికాండు.. =” శివకాం ౧, ఆ ౬ 

శ్రేయ్యు. జే, అభ, క్రి" “తగు, ఖండికమగు, “వు 

తెగి ని నారాయణో, న్నళదోర్షండవిము క్ష కచ శ్ర 

నినాతిక నాకద్వివన్న స్తకణవ, వశతుల్ ఘాోరరణం 

14883 తెవి 
t=) 

బునం బడియె...” భార క ౨ ఆ ౨౯. 

“క అనిలసుతుం డంతన మేల్క-ని సీల్లుడు నకని 

వజృఘన కాయము బొం;దినలతి కాజాలము ల్వెల్లను 

ద్కెన్సె మృణాళ వాళలరతికలపోలెన్,” భార, ఆది, 

గ ఆ ౧౭౨. 

శ్రైన్వనం బే, వి. చక్కన; సౌందర్యము. (శ. రు) 

త్కెశ్వు దే. ఆ (క్రి. 1. తెగు “క, ఇవి దుస్సనేను 
ద్రేళ్లం,దవిలి సగము తెన్వి పోయి కక్కిన 

యవి. , భార, ఉద్యో వె ఆ, ౧0౬ కాళీ, 

౭, ఈ ౯ర, 2. విడిపోవుం 

యొక్కండ కంటి కెజివ్వనం 

కక్ష కవ్వడి ౬ 

జేరుద మిశండు 

సేడ్పుడంగా నించెవ్వరుం గడంగ "లే రిది,= గ్రెన్వ్ 

పడినధనము లెటి(గిలిమి లో6 తెల్బన్* భార. మా 

౧౯౧; 4 అంతమగు. “ఊం తృశ్ననివాయకా ౮ 

మునిం తేలెడుమిలము గామె యీళ్టరా.” 

కనిక. ౬, అ. ౧౮౨. 

శ్రెశ్లించే. చీ, నం క్ర (శ్రెట్ల ధ్ గ్రే) చడం 

గొట్టు కూల్చ్చుం కక్ష విల్లెక్కి_డ యొక చిల్మున, 
ఆఫీ 39 రౌల్లింప్రము ఫొలంతి,.. 

్రీరం. మా, స్వే ఆ 38, 

కట్ల చే, ఆ, శ్ర 1. వడిచచ్చు. 

అచ్చ జాలం. ౧౧౨. 

“Ms కన్నియో్ల 

తోన నాడుచు నున్నదానిం బౌదమరి త్రమె 
యొక్క_వన్న గ ంబ్బుగ అ వెం గన్నియ లందణు 

వెఆచి వట చియజచుచుండం (బ్రముద్వర యవనిC 

ద్రైశ్లే భాగ ఆది, య ఆత, ౧౮ ౭. భార, సభాం 

న్ ఆ. ౬౯; 2, విణుగుం లస్ట్ 
నా. = =దిక్చ్పక్ర, క వాళంబు 

చె శ్లివడగం”. కాశీ. % ఆ. ౧౩౦; లే, వడు, 
39 రాలు. “వంచ .. త్కెళ్లేం చార లాజె నగ్ని,., 

దఫౌం 3౨, =A GFT. 

చే 
ల 

శ్రేందే. చీ. తు శ్రీ ర్రేనుచ్చుడద్దారించు. 

అమ్మసీశ్వరుండు గదు? ధడి ఐకొనుచు( గజ్జినం 

జ. 

జం ట్రైంచిన్సనసుర జీర్త ర్భ నుయ్యి నాతణంబ.” భార. 

త చ ఈ 38x. స్వాం అధ, అరం, 

Illa d 1 

చే లప శే, నిం (శ్రే, (చు థాం ఊచద్దారము, లే శ్రన్చుటః 

న్ భుక్త 'సోన్నట్టినారత్రే, పులు పసం 
కవల. ౨, ఈ ౧౦౪. 

శ్రేగడు. జే. వి లేగుడుచొంగు “చ, ,నోరం 
“ ర్రేడు దొరగంగ ఇంతయును స్రేస్సీ..౪” 

వారి, ఫూ, ఇ ఈ ర3ి,. 

శ్రేణి. దే. విణ. సుందరమ్బుఆంద'మైనది. “కీ జడలు 

గట్టియు నింత సక్క-నైనది వేణి దీర్చినానిణు 
లెంక శ్రేణి యగనొలో కు. సం. ౭, ఆ, ౭. 

ల్రేఈ సం, ఏ, ఈ శ్రీః 1. ఒకానొకయుగము; 2. 

మూండగ్నులు, (గార్హృపక్యము,దశీణాగ్నిఆవవా 
సీయము 

కే వము = లేచు. (శ. ర 

నుప్రు = కోపు (కం ర 

శేరు ఆ శ్రసచు. ' 'ద్విం తే త్రన్పకపోదుశే చేవ యే 

నవు ద్రేనులగ కైనను చెజిపి లే దనుచు. i 

బన, బన ఆ. జరాకి, 

చేను = రేపు, (శ. ఈ బ్రాం 

ఆశే గుడు. “గీ, వీవముగ జొమ్ముపె నిండ 

చే ద్రేవు దోలుక. ౨ దశ, జ ఆ దః 

అ 
డ్రైగుణ్యము. సం, వ, అ, న 1. మాడుగుణములు 

కలిగియుండుట; 2. మూండుగుణములధర్ష్మ్మము; 3 

మూ౭డురెట్టు శీ. స్పక్త (రజ స్తమోగుణమాల 

నమావారము; లీ. చౌెత్యసాగంధ్యమాంద్యము లను 

మూండుగుణములు, 

మాతురు(డు. సం, వి ఆ, పుం కౌసల్యా కై శేయా 

సుమి చీ లకొడుకు లవ్షణుండుం 

క్రైయతమ్. సం, బప. అ ఈ, అ త్ర సితనం 

న జంధిశివసంబంధ మెనది. “శా. శ్రైవోతుణిద 

భూతి నూత్తతరమధ్యాచేవి పీత్సీంపుమాలి నెష 

రా అ, ౧౯౪. 

శ్రైరొశికము. సం, వీ ఆన గణితమున శ్ర మారా 

లంతా, ఇచ్చారాళి (ను సళ 

నాధారముగాం జేసీకొని లెక్కించువిధము. (ము, 

శ్ర్రలోక్యయు. నం ని ఈ న (త్రీలోకనులసమాహార 

త శ్రైనిధ్భ్ధము. సం, వీ అ. న మూండువిధములుకా 

నుండుట. సంబంధమైనది. 

విష్టవము, సం. విణ, (అం ఈ అ) త్రివిష్టవ 

“3 నిన్హపుఃడు. సం; వి అ, శు చేవత,-ేల్బ' 

లై 
'ఈ౪ 



లొక్క్టటు చే. వి (త్రొక్కు.. ధా.) తొట్రుపాటు. 
“గీ అటు లిటులు చూచి వారి ర్రూక్కు-టలు 

చూచి. సావి ౧) ఆ ౧౭. అచ్చ. నుం. లం. 

అచ్చ. కీర, అర. 

శగరాటవడు = తొక్క్ళాటవడు (శర) 

రోక్కుటపాటు వ తోొక్క_ట పాటు, (శర 

(తొక్కటము = తోక్క_టము. (చూ. లోొక్క_టము.) 

(బ్యోక్కటలాడు. దే. అ. క్రి. (త్రొక్కటలు*ఆడుం 
తొటుుపము ద్వి. ఎక్కడ నున్నవాం డేం 

లో 
"జేయ యనుచుం ద్రొ,ళ్ళూుటలాడుచుం ద్రోయల 
రాక,కప్పియుండిన పజ గడకం బో దోలి” 

ది. నం సా De భా ౭9 పు. x, వం. 

లో హాడ్ = తొ కాటు (చూ. ల్రోక్కడవడు.) 

త్రొక్కడవడు. ద్య. అ. క్రి. (తొక్కడగావడు.) 
తొట్రువడు. “చ అడుగక మున్న నీకు నిఖలా 
వని తం డీ యొసగంగియుండం చద్యూక్క-డవక 

చేకికి,,,”* చం. రో ళ్, ఆ ళ్. 

త్ఫొక్కిడి. య (తొక్కు ఛా తొక్కుట, 

(చూ. త్రైపుద్రొక్కిట్ల.) 
లొకికాట్ల్, డేవి బః (తొక ఛా) 1. బాల 

క్రీ డావిశేవము, కగ్లీ వంపి తొక్కి ట్ల చజేడిన 

తిరుగుట నచ్చనగండ్డు...* హంస, ౫ ఆ, 
౧౫౫%; 2. తోక్కుడలు, 

తొక్కు చే. అ క్రి. ఓ నడచు. “గ శతపదం 
బులు దొక్కుం బిశాచగణము.” దళా. 95 అ. 

౪౩3౫; 2 పొదముతో నదుము. ఉర. భూ, 

నాయకుంను మరలి హా సం ఇ దొకటాం 

బడ్డయహిగతిం గవిసెన్ లో భార విరా ఆ, 
౨౦౬; 3 వర్తించు “చ. ధృర్తువున నొకిం 

శయుం దొలంగ6 ద్రొక్టూమ్ యొంతయు 

చలు ౨ భార శాం, ౧, ఆలి, స, శి lk 

సందర్శించు. “సీ. ఆశ నానాదివ్యదేశముల్ 
ట్రొక్టాన్ మగనాలి సరిపోల్చం దగదు విధవ.” 

కాళీ, న. ఆ. లా; 2, అకాంచుం క్ష సావ 

ములగమి కాలం, దొ, శ్కెదవు సీవ..,” పారి. 

౧ ఆ ౫౦; 3, ఇనరింపంబేయు. “క కనుగడ 

'లెల్లెడలం చొక్కా నునుల౫ంప్పల్ .' కకు. ఈ, 

ఆ, ౧౮౩; 4& (తోటిలో పోసి) దంచు. 

“చ, కాంపుంగూాంళులు తెలియావగాళములు 

1484 ల్చక్కు. 
ద్రొకళాంగ లో వాంన. ౧ ఆ. ౧౯ వ, | 

తొక్కుడు, తొక్కుట. “ఊ, నొరిజలతొక్కనం 
చ్రీదిలి కుండలిఛభ ర కమొనుంగ ,. నృసిం, 3, 
ఆ, 3౬. వారి. వూ ర ఆ. ౧౬; ర్ల ఒత్తుడు 

అతిశయము. “క వె యగువగల తొక్కను, ,, 

ట్, హారి. గి ఆ. ౧౬౬. భార. కర్ణం ౧,ఆఅ 3౧, 

తొక్క డం. GE (తొక్కు థాం) L. త్రొక్కట; 

దగ్శనము, “సెం వీని త్యోక్కు_డు గారవిం చు సాగి 

రికి సహింహజాలట భారమే దవాశ్ని.” వరాహా, 

ర్క ఆ కి; 3. ఒత్తుడు (చూ, తొక్కుడు 

వడు); త, వశురకము. (వతీరత మని శ, రృ 
ఆం. భా, ద్వి. ౧౭౮. విణ. క్కూడుపడునది, 

చూ. తోొక్కుడుబల్ల మొ.) 

శోక్కుడులోమి. ద్వ ని. గత కంాడుగకమ్మి 
కడవ కిండిపలక్కశిల. (శ ర 

తష ద్వ త న, 
చాక్కుడులో మి, (శ రు బు సాలెవాండు 

చేయునపుడు తొక్కెడుబెక్కలు, (శ, రు 
తోొక్కుదువడు. ద్వ. ఆ. క్ర" శోక్కూడు+పదు) 

ఒ_త్రిడినందు. “క. జనియించు మొదలు వాయనిి 

తనుబీవము లక్క_టా వితఠావిత నీ, నో వస్తునిరూఢ 

లాభ ఇగోళం,బునం ద్యాక్కుడువడి విభ_క్షములంగా$ 

దలంచున్.”” చంద్రా. కళ, — mlexrer 

తోక్కుడువలక. ద్వ. వి. (త్రొక్కుడుగాపలక,) 1, 
ఇణాళ్లేపనివాని కాలి, క్రి ందిపలక, (శ. ర; ర సాలె 

వని వానికాలి కి ందిరాట్న పుంబలకం “క, వడిదా 

రము చెవులుం దొంక్కుడు వలకయు... 
శుక ణా చు ౪౨౦. 

శ్రొష్కూడుపాటు. ద్వ వి. (త్రొక్కుడుపడు. ధా) 
ఒత్తుడు,రాయిడి. “స, శాహాయవటములు గటి 

కటంబుల నూడి శొక్కుడుపాటుచేం దునియు 

చుండ.” దశా, ౧, ఈ ౧౭౯. 

త్రొక్కుడుబిల్ల, ద్వ. వి. (తొక్కుడు గాబిల్ల) బాల 
శ్రీడావిశేవము. (శ. రు ఒంటికాలితో నడచి 
వెళ్లి త్ యది గీసీనగీకమోంద వడకుండ. 

దోయుచు నాజెడీయాట,. వాం 

లోక్కుడుబొమ్తు. ద్వ. వి. (తక్కు డుజొక్లు) 
రాట్న మునందలి యొ కానొకసాధనము “క... త్రో; 
కుడు భొమృుయంనుం దిచవుడుపుడకయునుం 



త్ర 
నలుగురాట్నములు _గైహొనుచున్ శుక, ౨ ఆ, 

ర 9౦. 

శ్రోక్కుడువడు = తొక్కుడువడు,. 1 (తొట్రు 
వ సస! “వ... చిక్కులచెయ్యుం  ద్ర్రొక్కుడు 

వడి...” పారి, ౨, ఈ ౫౪; 2. (ఆదుముడు 

వడు.) 'ఊ, త్రోప్కడువడ్డభోేగిగతి మ్రోయగి, 3” 

కవిక, ౨, ఈ ౧౩95. 

తోక్కులాడు. చే. అ. క్కి. గృత్రొక్కులు? ఆడు.) 

కలంగు, “గీ.,, మొరలు వైర ఫలము, లను 

భవింపుండు మళీ తోక్కులాడ చేల.” శివధ, 

ర ఆ గర; 2. ఒకదాని నొకటి మించు 

“క .అ బ్బిబ్బోకవతి మనంబున్క,నబ్బురమును 

భయము! ద్రూక్కులాడం నుండెన్.” శుక, ౨) 

అ ౨౫౩. 

త్యోక్కూవడు = త్రొక్కుడుపడు. (కాలియదునుడు 
నందు.) “ఆ. పాము ఫణమునందు బలిమి చూపక 

యున్నందోంశ యేమి సేయం దొ, క్కు.వడియ టీ 

సాంబో. ౫ ఆ. ఇర వారి. పూ. ఓ ఆ, ౧౨౯. 

చ్, 
తొచిపుక్చు. జే. అ. శ్రీ hn స్వార్థ 

వ 1. విడిచివె న్ బలిమి మున్న | ఈ 
తెచ్చి ల్ కంటి Bens దో,చిపుచ్చుంగం దగు 

నయ్య.,..” భార ఊకో, ణో ఆ. 30౦0౯; 2. 

నిర్ణ త్యుముచేయు. “క. వలుకకయొ బ్రో చిపుచ్చినల | క్ఞడ్ల 

బిలిచి పిలిచి నోరు నొచ్చి త. గని, *= 
జాన్నా వీ. ర్క, ఆ, రల. - 

తోను. చే. ఆ క్రి. 1. వైబడు. “ఊ, శ్ర చిరి 
వో వానరులు దూలిరి రక్క_సు లింక వవ చేవే 

చననిమ్స "తేరు శరవృష్టిని ముంచెద శత్ర్రునేన 
లన్.” భె. రా. యు. ౬౫౭; 2 అతిశయించు. 

“ఊఊ శ్రోచిన కోకవేదనలతోడం గుమారక నీ 
ముఖాసష్టైమక",జా చిగయక్వ డెల్ల మది చుజ్జను 

దీరనిలజ్ఞ"ె పెంపునన్*” కేం ౧ ఆ. ౮౯; ర వడి 

గలుగు. “క ఆవీకటి నొక్కం౦డునుద్యో చి వనం 

రామ్, 4 వక్రం స ఈ ౧౯౬; క్తి సృవించు. 

“క్క ఈచందంబునం చెజిపులు,వేచియుం బై 

బూంచి లాంచి వ్రేసియుం బె కు వెంద్రోచు రుధిర 

మున బడిసిరి, పూ చన చోదువుంతోడ డయబుట్టు లనం 

గన్.” ఊఉ. హరి, 3, అ, ౬. న! కే, 

శృవీంచు, * 
ప్ ఇలా ఇ " క్ 

స 
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| కొటి. ఉభ జే. వి, బెదిమెపు 

సీ, , ధర్మంబు బెడ నాయంగాం న్ 

త్రోప 

ద్రోచి చేది పిరుద్ధదుర్వ త్తి మరగి, * వారి స్ 

కో ఆ, ౯౮ ద నశించంకేయు, “పీ . సాధునమ 
ముగా సామజంబు నికండు గాచినాం — 

ద్రో చినాడు.” ఊఉ. వారి, ౨ అ, ౧౮౦; 9 

గంటు. “ద్వి. కన్ని యంతటం బోక తలం బట్టి 

యోడ్సీ: నన్ను నుద్ధతిం ద్రోవె నగరంబు వెడల” 

ద్వి. హారిశ్చం త తా వం; 4 తప్పించు 

కొను “ట్ . ఎడ my ౯ఘ్మ విశీనముల్ 
ధృతిం దో దోచుచు...” భార. అను. ౫, ఆ. ౨౨; 

ర్ దాంటు, | ఆచమూరువ్రు యూఖింబుం 

దోచి పజచె.” పొందు. ౫, ఆ, ౧౫ 6 విడుచు, 

“ద్వి. నీచభామల నొల్ల నీరాజ్ఞ మొల్లం దోచి 

పో నిమ్మింకం దుకతుక మాని” దిష్టి హరిక్చ, 

పూ. ౧౬౨౯, వం; 7. ais ga 

ఈంభొ నని శ్రోచిన...? వి పు ఇ, ఆ 
౨౫9; ర వడచేయు. “ఊ.. . కృశానుకీలలం, 

ద్రోయుండు పని నంచుం గకుదుస్తమనస్కులం 

అక నల్వురన్ * నృళి. ఈ, ఆ. ౫౦; 9 దృఢ 

వజిచు, మ. ద్రోచి 

చప్ప = నిర్వ. ర, ఆ ౭౬. 

త్రొటకము, స నం. వి, అన. 1 నాటకమందలి గర్భ 
సంధికి గలయంగములలో నొకటి; 2. ఒకానొక 

రూపకము, విణ, (అ టీకా. ఆఅ) త్ర్రు తుం౦చువది, 

త్రొటనము, స సం, వి. ఆ నః క్రుంచుటు 

“క, లాటవతి 

యెవ్యం జాకతనిపో కేటిఏి are cen 

టికిం,జీటికి మాటికి ని క్రి యం ద్రోటికిం బడచేల 

వెడల: దోలుూడుసీరిన్.”” దక. ర, ఆ, ౨౮ా సం 

వి ఇ ఈం స్తీ కే, పహీముక్కు; 2. ఒకరకపు 

జేయ 3. చేవ +. 

తోడ్రోపు. చే. వి. (త్రోపు+త్రో'పు.) మిక్కిలిట్రోపు, 
మూ, త్రో త్రో దోపుడు 

తో తోట్రోపులడు. జే, సః కి * (ఫ్ఞోద్రోపులు ఆడు.) 
సోనిళ్ళలిఖోయు. అ. గ స, ల ఒకరినొకరు 

శ్రోసికొను. “సీ. జిగిధగద్దగ యనుబీగువుం జన్నుల 
యే గ్రొమ్లించుసరులుకాడ , ఫ్ ద్వి శస 

౧3 భం పు, ౭. పం 

త్రోవ పడు. చే, అ. ,కి* (ల్రోపుళవడుం) ర్రోయండు, 
న. 'శ్రోపడి ల రషటాపంచలై పాఖె..లో 

స్వా కైరా తిథి, ట్, నారి, ఈ, ఆ కః | 
న 



బ్రోవ 
తోపనంనొజవి, దే. విణ. Cee. ర) 

ఉభయళభ్యస్తుండు; ఉభయ ఛృష్ణురాలు, “మ .. 
వనితా సీవతితోడం గూడవలటే నాశేల వీరేల 

స్రీకని న న్నాయనిరుద్ధుం డున్నయెడ కట్టక 

'వెలాశ్తేనిం బోయిన 'నాకండు కులాభిమానఘుకమం డై 

యీయూరి శీస్రోవయం,చనుమానించినం ద్రోపనం 
సొజవి చేయంజూచి'తే శృమ్షజన్ ” ఊ హరి, 

గే ఈ ౧౬౧. (శర పా 

లోపరి, చే. విణ. (శ్రీోపు+అరి) _ శ్రీయువా(డు, 
ఆం. భా. తృ, ౧౦. అచ్చ. సుం. ౧౧౯. 

శ్రపాటు, ద్వ. వి. (థీోవడుభా.) శోపడుట.(శ.ర.) 
ల్రోపాడు. చే.అ క్రి. (శ్రోవుశకడు.) 1.స్ఫోయుచు: 

ద్రోయయుడుచు నుండు. *క,..ఖెలితో 0 దో పా 

డుచుకుండె నబల తోరపులజ్జన్ విక్ర. ౪. 
అ. ౨౧౮౫ నిర్వ, ౧౦, అ. ఈగి సం కీ" 

i, శ్రోయు. “మ మగడం గీచకుం బట్టి 
వాడును బలో న్లాదంబునక్ - బాహుగ,ర్వగరిస్టుం 

డగనాహిడింబరిపుం దీ వుక్రొభుఃడై పట్టి బెట్టుగం 
ద్రోపొడ, ౨ భార. విలా ౨ అ, 3౪5. 

పారి 3, ఆ ౧౫; 2. అనుసరించు. “క. మొ 

'పొడినవారిచందము, లేపాడిగం దలంవ వచ్చు 

నీత డేసతులం,:గా పొడినవాం డను6గై,త్, పాడిన 

దన్నువలచి తొయ్యలులారా.” అము. ౫ అ, 
౪౦; ౪ జరసిోొను*మ., త్రో పాడ(జన్నుల్ ళో 

సొ ఏ, ఆ, ఈర. 

తోంది. దే. స. కి” (క్రో చుధా, చే) కే. “వెడల 
లో 

గొట్టు. “క, దూతం ద్రోపించి భుజ్యాస్ఫీతబలం 

బమర వెడలి... భా రా, బొల ౭౨౮; 2. 

గౌంటించు, “క, దైషపాొయనముని 'వెడలం,ద్రోపిం 

చినకోపగాండు ధూర్దటి. ,.” భీమ. ఈ, అ, ౧౩; 
3. శ్రీ చునట్టుచే యు, “క అవవనజు ,. .గంగ 

వడుపునం ద్రోపించె నుయోధనుండు దురిత 
కరుండైల భార అది. ౫ ఆ. ౧౭౧. 

Cp: + దేమి, (త్రో చుథాం) 1. "గంటు, “క. అమాపు 

వలపుల్టోపున, భౌమాపుహ్పాస్త్రు భూమిపతిం జేరుట 
కౌరామ యధతుచేర,,. శుక. ఏ, అ ౧% 

2, కూల్పుటం “స్రీ భ్రూరనాఘాకంబుం జేక బేతర 

. మైనశళటంబుళ్టోపును జరణనివాతిల” భార, సభా, 
అశ్వ ఆరం; తె ముందుశేంగుటు “ఆ,, ,బళ్, 

థో ేనిమోను, , + భార, శాం ౫ ఈ 2౮. 

1:86 

జట్ 
తోొపుద్రొక్కిళ్ల నేవి [చ 

రతసువడు ద్వ అ. శ్రి (ర,పు+పడు) + గంట 

4. యుద్ధము, Es ws సంభావషణముళ్చ, 
బలిమి వినావాంబు౭ ద్రోపుం బాడియుం దమయ, 

కలవారితోన తగు, భే భార, ఉద్యో, ఒక్యై ఆ, 

లీక" ర్, నిషేధము. “క. నాతి! నిసి మలా 

మేటికలం పనుత్రో,పేమియు లే దోషి వినుము 
హిత్రవచనంబుల.” భార. అశ్వ. ౨, ఆ. ౬; 6 
విడుచుట, “క., . దుర్జనుని నిలందడయక యెజుక్ట 
"వెంయి6 దోపు తగుమం 'చెందున్* వరి, ఫూ, 
గే ఈ ౨౦; '౧ శేషము మిగులు, (చూ, 
తోవడు.) 
లో 

తోఫుడు. దే. వ. (శ్రీచుథా 1 తోపు, (శర; 
వ చిత్రిక. అం. భా ద్వి. 2౦౧. 

త్రోంతుశెష్టు. చే మట (్రైళటు 
చితికతో నునుపుచేయం. (శ ఈ చా స శ 

తోపుతో పాడు చేసు కి. (తోపు+ క్రోోపు+ఆడు. 
ఒకరి నొకరు రాచ; ఒకర నొకరు గెంటుకొను. 
ఉండి 
4 

జ జ . భూపొలవర్షంబు త్రో వుర్రోపాదుచు గిరికొన్సి 
కెండుపక్కి_యల నడవ,” రాజం చ 5,౪.౧౬౩, 

స్వాం గ, ఆ, జగ ఇటే, క్రో పుట్రోపులాడు. 

చండితా. పర్య, ఎలా ౭, ఫు ల, పం. 

తోవద్రొక్కిట్ల. జే. వి. ల. (త్రో ఫ+ద్రొక్కిక్ల) 
శో పాడుటలు, త్రసికొనుటలు. (చూ శోష 
ద్రోక్రాట్ల వాయి ) త 

న సర? 

పాలు.) wr పొడు, గ్ర, సకొనుం ద్వి, తొడ 

లరాందికొనుచును చో పుద్రొక్కి_చ్ల, చాలుచు. ౪” 

ఎడలంబొజుచు .“ వండితాం పర్వ. 2౬9, 

(పు. లొ వం, 

బడు; పోవు. “చ,,.మహాత్త రమ్కేయనువ్చన( 

దృష్ట శ్రోపువడు 9 “భర శాం, a ఆ, 3 29; 

2. సరకు గొనంబడకపోవు; నిర్హ త్యము శయం 
బడు *“క,*,వలికిన నప్పలుకు బ్రోపువడ మని 
పలి శన్ లో భోరం ఆను, +), ఈ ౨౭౦, మార్క 

సన్స్ త్, రీదిం 

తోపునేయం ద్య. అ. క్రి (శ్రోపుశా చేయ) నిరాశ 
రించు సరకుగొనకపోవు, “క, .,ఎప్పరునునం దగ 
న్యాడీన నఠడు గ్రోపుఖేయక ననుం ఎైకొను 
జంగం జెవు నాకుం గరుణగ్.” భర, ఆః 
౧ ఆ. ఈక భో. ౨), ఈ రక 



త్రము 
తోము=తోము. (నూ. ని 

త్రోయించు, బే. స క్రి. (తోయుథా. ప్రేం) త్రో యం 
జేయు, “గెంటించు. “మ ..దానిక్ మెడం, 

దచవులం గట్టి ఖవీథిం ద్పివీఏ వడి నాకం డబ్లి 

ద్రోయింప, Py: శరా గి ఆ ౮౭. 

తోయ చే, డీ క్షే పెల్లగించు, LE 

ee ట్ స పడకా ద్రేయుండు 

ర + ఊ వారి. 3, ఆ ఏ౨; 2 

తొొలణించు *చ...క ర పాళిపె,నలకలుంం ద్రోయం 

చున్....” స్వా. ఆ ౬౭; 3. వడంగొట్టు. 

కన ఆసీయుం బాశ్రయు6 'జేం బంపి యాంత్ర, 

వల్లి", గోలగా ర దోయాం దఠ్శ్కు_జముతోడ, డ్ 

నొరగి ..” అము, ౨౭; కీ నిరసించు. 

డు, త్రోయుం జిల్మంచు. బసిండి. + ౪” ఆము. 

౧ అ. re 5, కడప్పుజరపు, “క. గుట్టు కప్పక 

యుండక్, ద్రోయుండు దివసములు 50 కళా, 

౬, అ, ౧౫3. 

(తోలు, జే స, కీ. 1. కబుము, “గీ. తొలల శేడ 
దు sey యోధులను చాజ 

జోలి...” రాఘవం ఈ; మ ఆ, ౧౩౯; 2. చంపు. 

ణే నరన్ఫుగాకృ్ళరతినై జవళ్లాఘ వ్రాలి వ,క్లోదు 

ఛేలితి వలలాళిం ద్రోలి”్ వరాహ. ౧, ఆ, ౫9; 
లే. నడపించు. “ఊఉ దిట్టల సీంత గాండ్ర, జడధిం 

బడం ద్రోలియు - =. వెదకించిరి వారిం బల్మ యున్” 

కలా, అ అ, ౧౦౬: 

తోవ చే చే, ఏ (తోచు ధా). దారి. అం. భా. ద్వి 

వ 2. వద్ధర్ “ఊ నన్నయభట్ట తిక్కకవి 

నాథులు చూపినట్టోవ 'పావనంబు.*. నారి. 
పూ. ౧, ఆ. ౮౦; నో ఉఊపాయము, “గీ ,. య. 

దుఃఖముల; బొందకుంణెడుత్రో'వ గలదె” వి పు్కు 

రు ఆ ౧౦౪ 4. గతి క న. 

గావునంగాముండు నీకరణి దుండగము చేసికదా, 

మానుకఫాలాగ్ని శిఖా, స్తోమాహులి యయ్యె 

చానిగ్రీ'వయె సీకన్.” శశాం, ౫ ఆ, ౯౮౫ ర 

బోలి సామోవ్యము: “ఆ. పద్మనయనుసోంది 

భ క్రియోగం బెల్లము క్రియోగ "మనుచు మొద క్ర 
-లెటుంగువారి వారి చారి చారిం జేరిననారి బ్రోవ 

దలంప వలదు దూకలార” భొగ. ౬, 3 

౧౯౧), వరావా, ౬ ఆ, రాగి, 

1487? తద్ 

శ్రోవడు. ద్వ అ. క్రి, (రోపు+పడు ) శ్లేషించు, 

వన 1 క. పదే? కనున? చేసి తోవడినతావిం ఇ 
గనకగర్భుండు పుమ్చువాసనలం జేనెరగాక లేకున్న 
వీస్తాంపు గలుగు టెట్టు.'' మల్ప్లా త చే, ఆ, రో 

క్రొవపెట్టు, దే. ఆ క్రి (తో పెట్టు ) చారి 
యిచ్చు సరా “ట్లో ,. లోపల లేనియుం 
ద్రోవ పెట్రెదన్ కకు ౨, ఆ. ల అము, ఎ 

ఆ ౧౧౭. 

త్రోవరి, చే, విణ, (శ్రీన+ఆరి) 1. చారితెలిసిన 
నాండు, శ ర"; 8 చారికడచువాండు, సాం, 

నం 'జేవ దిరా. 

జ్ 

ఈవీ 
త బక. సం, ని, ఆ శ్రీ క్ పార్వతి, 

రీగ్రాబకుండు. సం, వి. అ పుం, శివు(డు,ముక్క-_౦టి, 

ఈశతీము. సం ని ఆ ఫు. కొ బ్బెర కాయ. విణ, 

(అ. అ, అఎ మూండతరములు గలది, 

చత్రగ్రయడు. సం. ౫ SE 

తపి! సం. వి. ఆ స్తీ మూడేండ్ల! పీల్ల ; మూడేండ్ల 

పెయ్య. 

రవీ 
్ర్యహకాము, వం, వి ఆఫు, వత, 

కు 
త్యుషణము, సం షి అ, పుం సొంటి పిప్పలి మిరి 

యాలు. 

త్రూ 
త్యూమగాము. నంజు త్రాణ. 

క్వంగత్ . సనం శత, LPO “క్యా భరగో 

క్రీ రిమషీమలీమసతము వ చ్రశ్యకి సీనాభట్కక్వనగ త్తిం 

దుక కాననాంతరమళకా న ర్తిల్లు నత్యుల్ణస,ద్భం 

న్... వైషు గ ఈ ర౨౧. (త్వగి గలే 
కా్పు* కవికల్చ.) 

త్వక్కు సం ప్, చ్, జీ Ll, తోలు; రి ఇట్టువట్ట 

లే. దాల్చినివెక్కు; 4. స్పర్శే దృియము. 

క్వక్సారము, సం, వి, అ, పుం, 'వెదురుళి. 
క్వగ్గంధము. సం. వి. ఈ పుం, నారింజశ బట్టు 

త్వచము. సం. వి అ, న కే, శెట్టువట్ర; 2 లవంగపు 

త్వచిసారము. సర. 2 క్వక్సారను 

త్వద్, నం. సర్వ. నీయొక్క. "మొ; 
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త్వర, సం. వి. ఆ స్తీ, తోొందజ పాటు. థూ 
త్వరణాము, సం, వి. టా న, తొందరవడ. థూ త్కారము, సం.=థు త్కారము, ఉన థూత్కార 

త్వరవడు. మి, అ, (క్రి. (త్వరగావ వ. తోందర। -మొనరించుతొండంబు ముక్కున శీకరాసారంబుం 
వడు. ఉం, రా, ౧, a ౪. జీలుకు డుంఠి” కానీ ౨ ఆ. ౫9. 

2 shes సం, విణ. (అ, అ, అం తొందరవడు థూక్కృతము, నం. ష వ న ఘూ త్మారము, 

చున్నది. పాండు, ౫ ఈ ౨కి ౨. ఖభూక్క్చృతి. సం, వి, ఇ, స్త" భూ త్మారము. 

త్వరి. సం. వి, ఇ, ఈం శ్రీ త్వర, అ 

త్వరితవడు = త్వరపడు. “క. .. నిన్ను జూడం దద్దయు | క క్రభ, ఒకానొకయతరము. జే. రము అనుటకు 
వేడక , ద్వరిశవడుచున్న వారలు, త్వరితము. డుసంశీతాత్షరము. “చ కరముల్ సాంచి 
సం, ఏ. అ. న, త్వర, విణ, (అ. అ. అం) త్వర తమిన్ ద యింప్కి యని రాగం బొప్ప్నంగాం 

గలది. వారివి క్రమ నీనవోదరాదులు సెకిమన్.| జీరందామరమోమందలిరావిలేక తులకించకొ 
వార. ౭, అ, ౧౮౯. జే... సారంగ భరుండు ముద్దుగురియుం భో 

త్వష్ట సం, వి బు, పు. కేం విశ్వకర్మ; 2, ద్వాద తండ డి యప్పొంగగన్,”” సా, ౧, ఆ, ౫౦. 
dae al నొకండు; తి. వడ్డవాయు విణ. | కప క్ అ, (క్కి. బియ్యము "మొదలగునవి వెళ 
(బు, కీ వ బు చెక్కువాండు. వుడు పోవునట్లు నలంగు, (శం ర, po) 

త్వష్థము. సం. విణ. (అ. ఆ, అం) చెక గైబడినది.. | కంసుడు. జే. (దంగు. ఛా.) స ఫాదంగుడు 
+ తా బియ్యము. (శ. ర. ట్రై 

॥ త్వాదృక్కు. నం, విణ. (శ్) సీవంటివాండుం దంగుళ్లు. చే, వి. బం శేదియ్యము,అతంజ్ఞకండులములు, 
త్వాదృత్యుండు. సం, షణ (ఆ అ. అం నీవ=టివా(డు. గ్ అతుణతండులా నాషియమం చేరుళు నా 

" త్వాదృశము, సం, = ఆఈస్వాదృక్కు.. 9 ్గ్ దంగుళ్లు నాలను దనరుచుండు.”” ఆం. భాం ది, 

త్వాదృశుందు, సం* = త్వాదృతుండు, ' అరర, పార్వ. ౨ ఈ ౨. 
త్వాస్ర్రము. నం. విణ. (ఆ, ఈ, అం క్వనస్త్రంబింధ | క జైనము. చే, వి. (దీనికి గొన్నియెడల వృ త్తి న? 

"మేనది. (సంజ్ఞా దేవి, 
_ (ల 1 జ్ రి మువర్ష లోపము, 1. పెద్దఫిరంగి. (శ, ర; 2 

త్వా హ్ మ ed రము; గుండ్రనుప వయోగించుయం త్రము. “సీ శద శిలా 

న యంత్రము దంచన మనను.” ఈం. భా, ద్విః 
త్విట్టు, సనం టై ష్స్ స్తీ k కాంలీ; 2, కిరణము; 

3, మంట; 4 నాక్కు-. 
తమ. సం. వి. అ. శ్రీ=ర్య్విట్టు. 

ల్విపాంపతి, సం, వి, ఇ. పుం సూర్యుడు. 

ర్విషి. సం పి, ఇ. పుం కిరణము, 

త్స 
కృరుకుండుం సం, విణ, (అ. అ, అ ఖడ్డయుద్ధమందు 

నేర్పరి. 

కరువు. సం. వి, డ్. పుం, క ల్లిపిడి, 

స్త్రీ 

D00౮. వారి, జా D+ ౪, ౧౬ 

దంచే. చే. స, కి, (దంగు. ఛా, ప్రే) 1. దంగ 

మ. పొట్టునోపునట్టుగా నలః 
గంజేయు. “చ పాలమున వచ్చుధాన్యముల 
నప్పటిపవ్వుడు దంచుకోయగ రోంలిం గయి 

కొంటి...” దశా. రా అ. ౫౭; 2. ధ్వంసము 

చేయు. “గృగ్ధర .= ,విఘట్టించె దంచెక ,ద్రు, ౦చెన్ 

+ కరిసురవ (సృశ్యనీకుండు “హూలానంచారోడ గ 

భంగిక జలముకోొని వనసౌభవప్రాట్టనీభు శ్రీ ల స 

థ కారీ. ఇ, ఆ. ౧౭౬; 9. నలగ౭దోొక్కు.. * 
wa 9 

ఛ. సం వి. ఆ పుం, కొండ, న 1. రతణము; ఏ, దంచుకొ జరణాంచలములం, గించుందనం బంచు 

దుంగళ్గీము; లే, భయము. నాదలకించుకొ ముంచుకొమెంచుకొ. విదళన 

ఖు చుంచూచంచచ్చంచూపుటన్ఫుటా భూకములన్ ,” 

భు'క్మా-రము, భం. వీ అం సుం, ఉమియుట మే రానూ, స్స్ ఆ, ౧౯ాలొ ; 4, నళింవం జేయు) సో 

వానియందు .శేయుధ్వని, : గొట్టు. “ఊఉ, దందె నకం డేశజననంబులం జేసీన 



దంట 

పొతకొఖుముల్ *” కాశీ ౨, ఆఅ, ౧౦౮. దా, 

న, ౬౦. 

దంట. యు. చే, వి. జంట, కవ, ద్వయము, అద 

దోయి కోడ్కుజంట జమళికవ దంట యమడ యన 

ద్వంద్వమై పరంగును,...” ఆం ఖో, ద్వి, ౨౧౦. 

టగ్ ప్రోవవే యని దైన్యంమి పూని విప్రుండింతి 

వెనువెంట దంటుగా ్వీగం దొడంరా.ినురా. ౫౨. 

విణ, జంటయొనది. “గీ కలను నాపాద 

మస్త కాంగములయందు, మించి పటలీలం దరశితో 

దంచితమగుయంవతిలావణ్యమును గన్ను (గవయు 

నతనుుదంటమోల డెక్కియ మనం దనరు జూడ.” 

చా ౨, అ, 8౨. వై. విణ. (సం, ధభృప్టః.) 

1. సమర్గుండు,డిట్టకనము గలవాండు. “కీమాయా 

మృగ మువెంట మగడు పోవంగగ దంటముజింది 

నంపిననాంటీమంకు తనము.” కృ. శకుం, కీకి ౦. 

అం, భౌ. కృ. 9; 2. ధూర్తురాలు, “శా. వీడాలి 

న్నినువంటీదంట గలదే యినా త్రీలో నంచు వి, 

భాజన్థానధురంధరుండు నృపుం డగృవ్యగ్కరో 

హార్తుండైల శుక. ౧, ఆ. 3౧౨; త ప్రౌఢ, 

5న తరయుళాశీతిబంధంబుటందివటమ్యులగరు 

సాంబాణిధూపంబు పొగలునూడి;గము లొన 

రించు ల్బాన్సుగ మియుం గల్లి, వలయువడకింట 

నాదంట విభునిజంటల శశాం క, ఆ. ౧౦౨. 

దంటగొను చే. అ. (క్రీ. (దంటగ్షాకొనుు కవియు, 

మిళితమగు. “గీ. చై త్యుమెజుంగుందూపులం దళిత 

ములుసేయంద త్తనూజచూఫులం ఫలితములు చేయం, 

నుదుటుందనమును వలపుకొండొంటితో డృదంట 

గొని కృమ నెమ్మది దాల్చె నకండు.' (ప్రభా, 

ఈర, అ, ౮౯. 

దంటకనము. ద్వ వి, (దంట శశనమూ,) 1. సాను 

రము. “ఊం వింటి కృన్ణరాయపృథిపీవతి 

యచ్చట. శార్యలీల'చేంగంటకు లాతురుహ్ము-లC 

గకావికలై. చనంజేనె చెంతయుక,దంటక్రనంబు 

మిణ,..” కృష్ణ. ఏ; ఆఅ, ౮౦. భె రా. యు. 

౧68౦; 2. థైర్య్భ్యము. ళ్ రము నావెంట 

గెంకదూరమున నుండ్కీ దంటళనమున నను వెన్న 

నంటి చూడునీకు. ౫ కాన్క6 జేసెద చేడు 

'దొనింద త్తనూజులకంథర_క్షంబుం గ్రాలు నుక 

5, ఆ, ౨౮౯. ఛూ, రారా; లి. భా_ర్జ్యము 

గయ్యాళికనము, “కు తొలతొలణు తొలగు 

1489 దండో 

మనుచుకొొదలకలకల మనుచు వట్టిదంటతనంబుల్ , 

వలదు వల దనుచుం బల్కలంగలకంతుల కపుడు 

మిగుల గలవహాము ముదురన్.” రాజ, చ కి, 
అ, కళ. సమర. ౬, ఈ ౧౬% 

దంటపడు. ద్వ. అ, శ్రీః (దంట4+పడు డంటగొను. 

(శ్రా) 
దంటపోరు, జే. వి. (గంటశపోరు) ద్వంద్వ 

యువము. “సీ, దంటపోరకం దగు ద్వంద్వ 

యుస్ధము .. ఆం. ఫె ద్వి ౨-౨ ౯+ 

దంటమోముల చేవరం ద్య. ఏ అన్ని. “కీ దంట 

మోములచేవర దనివిడీఆ, బుగులుకొని మెక్కె6 

దద్ద యబ్బురము గాంగ” ఆచ్చ. యు, ౨౮౦ 

ఇట్లే, దంట మోములసామి మొ, 

దంటు, వై, వి, (సం దండః. క. దంట్టు 1. జొన్న 

లోనగువానికాడ, “వ. , , విషవిన్ఫురద్భుజంగ ముల 

నల్ల డకొ గబళిచి గెటకుండ దంటు చప్పరించు 

గతిం జప్పరించుచు ,. స్వా క, అ. ఏ8, 

అం. భా. ద్వి 88; రి, ఫూతిఅల్పకృణము, 

(చూ. దంటుకొను., స్తా చొవ్వుదంటు ప్రశ్న mt 

అర్థము లేని ప్రశ్న, 

దంటుకొను. ద. ఈ క్రీ (దంటు+కాతచ) ఫూరి 

కజదు. “సీ చేలబలి వేం ,గమి చిమివెతుము 
- Jd 

గదొ నోరు దంటుకొనంగ నీంబె మొనల” కృష్ణ, 

క, ఆం ౧౮౦ 

దండ, యు. జే, వి. 1. సమావము, దగ్గజ, “డ్... 

ఛాంబూలము తావి బుస్తరని ముంచుకొనం జేవి 

దండం బల్కినన్* కళా, ఈ, ఆ. ౧౦౯ య, 
ఏ, అ, ౧౬; 2. ప్రాపు, భారము, “డా కోరి 

కల వ సీంహమునకుక్ మకీ సింహమె కాక 

దండ పె9%పారగ జుబుకం బగుసె యవివరీక 

సమ 'స్తథారణీ, భారము: బూని కీ_ర్థిరనము బాయని 
యాతని కెందు। బ్రాపు కౌారీరమణుండు దేవగణ 

చీవ్యుందు శంభుడు గాక మ ర్య్యండేపొ వారిశ్చ, 

ఈ. ఆ. ౯౭, చంద్రా. ౨ అ. ఈగో తి, స్థానము, 

చోటు. “గీ వినుత నుకృతమూలకుదండ వెండి 

కొండ. భాగ. ర, స్కం, ౧96౪ ఉ వైపు 

పౌర కము. “సీ 'వెనుదండ నుద్దండ వేదండ కాండ 
ముల్ సమదమందరయానసరణి నడవ.” దశా. ౨, 

అ. ౧౯) భొగ. ౧ స్మ ౪౫౩; ర్ అందు, 

సష్తమివిభ క్త్యర్థకముః “క అదండ జటేలనండను, 

కు 
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'లేదండం జేలంగం జెరివి, . "వి. పు ౧) ఆ. ౧౬, | దండకవికె = దండకవిలియ. (బ్రాం) 
ఛం. రొ. ౨ ఆ, ౬౧; 6. ఎద్దు ముడ్డి మోద ముల్లు | దండణోల., దష. వి. (దండ+కోల.) ఆధారము:పాపు, 

కోలతో పాడువంగా నేక్పడుబొరును. (శ. ర “ఉత. ,నీ వటుదండగో లగుచు నిల్చినం జాలు 

వై. ఏ (నం, దండికా). హారము, మాలు “గీ, నగస్ష్యమ్లూర్లియె, యీవృవశేతనుం డరిమహీశ 
ఇచ్చఫూదండం ౫ సేసి నెలమి నోర్తుల వార బలాంబుధి నోరంబ్యక్రైడున్.” డై. ౧; అ ౧౦౦, 
౪, ఆఅ, రాం,వి.ఫు, ౧, ఈ ౧౩౬. (నం, దండి, | కాక్షచేయి. ద్య. వి. (దండశ్లాచేయి.). సందిలి. ప గం 

క, ధండె. ఈ దండా.) 1, బాహువు. “గీ! డము, “గీ, దండచేలావు గలిగట్టి జమున 
అతివచన్నులు జక్క వ లగుట శేమి.నందియం శండముల , , చంద్రా. క అ ౬౧. 

బిక దండలచాయ నిగిడిలక్కలై యుండ | దండచేరు. ద్వ వి. దండ+చేరు) వీనుంగులు 
సొంపునం బిక్క_టిల్లి, వళిపెషయ్యెద యశుచిన్ని | మున్నగసవానిని వళశమువేసీకొనుటతకై యువయో 
వలను దగుల” యి. క, అ. రర, శుక ౨ అ. ?ంచుతోోరము. ' నీ. అలుగు నేనుంగు వై యలుగుం 

౪౫42; 2. మల్లా నిసా ధనము. ఓర్ తగినట్టిమా ప్రీని బూనలయ నేల యండనీదండచే రుండె నేని “చంద్రా, 
దండపోల్కి. మెంబంగు మెజయుైవడి బిన ఎ, అ. ఈ9. 

మోటినగటి.” ప్రబంధ. ౧౮౧; లి, వైదండ, దండధరు(డు. సం, వి అ, పుం క. రాజ్యుడి, 
హస్తావలంబనము* “గీ, తమ్మిశేలుండం బెజశేల | “ముండు. విణ, (అ. ఆ. అ.) 1 కజికు చాల్చు 
దండయిచ్చు, కేము లుడిపెడులేం జూఫులేమ వాండు; రై బండను శ 

తోడ కేక అము, ౧ ఆ, ౧; 4, భుజబలము. “న దండన. నం, వి, ఆఅ, స్తీ కేం దండించుట; 0 దందుగు 

దండ గ ల్లినబుద్ధిమం తుండు దనకుబలిమీక లిమియుC విధించుట. 

గొనసాగవలసె  నేన్సిశశత్రువ్రబుణంబు! జిచ్చు | దండనము, సం. వి, అ. న 1. దండించుట 2 దం 
ఇెచ్చరికతోడం గడమవెట్టక కడముట్ట నడప] డును విధించుట. 
వలయం: ప్రబోధ. గే ఆ. క; లీ, ముస్టీ దండనాయకుండు. నం, వి. అ, పుం. 1. సేనాధిపతి; 
యుదాదిమగతి; మల్లయు ద్ధవిశేనము, “వ... 2 రాజు 8. నేకస్థునికి శిక్ష విధించు అధికారి. 
పొదలికడండ యడుగదుగుపొదలికదండ మౌ | దృడనిల్కడ. ద్వ. విం మల్లయుద్దములోని యొకా 

'సంచు కుక్కుటపుదండ మొదలుగా గలపదిరెండు నొక మెలకువ, “వ. దండనిర్కిడ క దలుదుటు 
దండలును ,. .*” (పృబంధ. ౭ర్కా అం. భా, ద్వి కల యు'మెలంకువ , (, మొదలగు వితము అెటింగిల 

ప్రబ'ధ, లలా. న 

దండనీతి సం, ది. ట్స ప్రీ టే 'కా మందకీయా ద్యర్థ 

శా చు ము 2. ళితవిధిచుట, న్యాయ పూలనము. 

దండనీయం6డు. సం, విణ, (ఆ అ, అ) దండింసం 

పగినవా, డు, 

దండపడు. ద్వ. అ. క్రి. 1. సమీపించు. (శ ర్య? 
ఎద్దుముడ్డిమోంద ముల్లుళోలతో6 బొడుచుట వలన 
బొరునుగా సేర్చడు. (శం రు) 

దండపొటు ద్వ, వి (దండవడు, ధా.) సమౌపించుట. 

“చ. బలమలపాటు దాయకఠలపాటును జావెదు 

దండ పాటుకో, లల కొడణబాటు లెస్స యని 

లత్మణం( డన్నయనుజ్ఞ్ఞ గాంచి,” రోమా, రా 

ఆ గోరా 

దండపాణి నం, వి, ఇం పుం. 1. యముండు; 8, కాశీ 

| నేశ్రమందలి యొకానొక 'దేనకం 

ఎవిరిరా. 

దండక సం. వి, ఆ. సీ, దండ కారణ్యము. 

దండకడియము. వై. వి. (దండ+కడియము) భుజ 

వలయము, కేయూూరము. “న. పులితో ల్మా_సెల 
నంట దోవీనకిడెంబుళ్ నూలిఫూంగ వళం,బులు 

బల్సింగపుంజుంచు దండకడియంబుల్ ...” సా. 

_ ౧3౮౬౩5, 

దండకడైము = దండకడియము, “ది. మొలనీలి 
కానెలు మోటకత్తులును.దలముళ్లు బదనిక దండక 

డెంబు” ద్వి. వారిక్చ. ఫూ. గిఒగి స. 

దండకము. నం, వి, అ, పుం న ఒకానొక వృ త్తము, 

“" భందు 2, ఆరణ్యవిశే_ము; కి, బేశవిశేనము. 

విణ, (అం డిళా. అం దండించునది. 

దండళపిలియం ద్వ, ని. స్రైంతలెక్కల పుస్త ఫుకట్ట, 
KE కు | 

ఇ ఇన 
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దండపారువ్యము. నం, ఏ అ. న. అతికఠినముగా దండలాస్యము, నం, వి అ, ని, నాట్య భేదము. గనీ 
దండించుట, 

దండపాళికుండుః, సం, వి. అ, పుం, చోరోవద్రవము 

లేకుండ పట్టణమును గాపాడెడియథి కారి. 

దండపెట్టు, మి, స క్రి. (పృవారించుకొట్లు. “గీ, 
చూచినవ్వుడె విలు పాజువె చి నరస్కతామరస 

ఫీమతరగదా దండ మెత్తి, దండవా త్తి మనో 
జుండు దండపెటె, నమ్మహీదేవు నెమ్మది రిమ్మ 

వొడము” శుక, ౨, ఆ. ౪౫౩. 

దండ వ్క్మణామము. సం. వి అ. పుం. సాష్టాంగనమ 

సారము, భొర, ఆను, ౨, ఈ 9౧౫. 

దండము. ఊ భ. బే, వి. నమస్కారము, “వ,,, 
శివా నీకు నవాంజలి భవా నీకు నఖివాదనంబు 

పొండురంగా నీకో దండంబు...” భీమ, 3, ఆ, 

౨౧౧. అం, భా, ద్వి, ౧౭౫% నం. వి ఈ పుం, 

న 1. కట్టులగుడము; 2 చెట్టుబో బవ, కాం 

డము; 8. వీణదండె; ఓ. కవ్వముమంథనదండము; 

5, దమనముఅడంచుట 6 దండించుట్కరాజ 

శిక్ష 7. దండుగుజరిమానా, 6. రాజు శత్రువుల 

యెడం బ్రయోగించు చతురుపాయములలో 

నొకటి. (ఇది వధించుట, ధనముహరించుట్క కీడిం 

చుట యని మూండువిధములు; 9 సేన్కదండు; 
10. అడ్డముగా? దీర్చినవ్ర్యూవాము; 11. బార, 
ఒకానొకమానము; 1జి, ఆఫిమానము; 13. 

దేవాము; కేకే. మగగుట్; 1ర్, గుజ్జమ్యు 16, 

సమూహము; 17. ఘటిక,గడియ, 

దండయల్ . నం. శక్ర. దండించుచున్న. 

దండయమానుండు. నం. విణ, (అ. ఆ. ఆఅ) దండించు 

చున్న వాడు. 

దండయాత్ర, సం, వి. ఆ. స్తీ" శ. రాజాదులు 

శత్రువులమై దాడి వెడలుట్స్కయుద్ధయ్మాత్స; 2, 
సెండ్రియందలియూా రేగింపు. 

దండయిత,. నం, విణ. (బు శ్రీః బు దండించు 

వాడు. 

దండయికవ్యు(డు. సం. విణ, (అ, ఆ. అ దండింపం 

దగిన వాండం, 

దండలానకము. సం, వీ అ. పుం. నృళ్యవిశేమము, 

కోలాటము. “సీ, కుండలీ ్రేరణీదండలాసక ముఖ్య 

నృత్యంబు లచ్చరల్ చఅపుచుండ.” కవిరా, 

౧ ఈ ౧౯౪. | 

Hye 

జంభారిమోల నజ్బీరలట్టు గణి కాంబుజాస్యలం 
దండలాస్యములు నలువ. డా, ర్మ 3, ఆ నడం 

దండవాడి, సం. ఏ. న్. పుం, 1. దండనమును "పలుకు 
వాడు) ప్రాడ్వివాకుండు; VR ద్వార పాలకుడు, 

దండవాలధి. నం, వి. ఇ. పుం, వీళుయగు. 
దండవాహి. నం. వి. న్. పుం. కలారి ఆశకుండు. 
దండవిధి. సం. వి. ఇం పుం, శియోన్త ృత్కిదండనమును 

గుజించి ఏర్పఆ చినశాసవము. 

దండసీలు. చే, అ. డ్ 1. ఇయుకుకొను. “గీ, వెనుక 
ముందటిసమ్తర్షమునC గరంబు, దండసిలి మధ్యమున 
నున్న ధరణివిభుంయు” నైవ, ఈ, అ, ౧౨౫; 9, 
అణంగుఅదుముడువడు, “సీ, దండథకూ కాదీశు 
తలలు దండసీలంగం చాటింతునే శాలధర 
మహేశ” కాకీ. ౭, ఆ ౭౯. 

దండనీల్లు = దండసిలు. (ఇటుకుకొను) “చ. మగువ 
కుచద్టయంబునడునముం బడి రాయిడి దండసిల్లి,..” 

చవ, 3, ఆ ౧ర౯ + 

దండవాస్తుడు, సం. భి బ. పుం, 1, చ్వారపాలంండు; 

ద యముడు, 3. బవాచారి; ర్త సన్న్యాసి, 

దండాట. ద్వ. వి. (దండగఆటఎ డేగాట. (శ. ర) 
దండాడించే. ద్వ. సం శీ (చండ--ఆడిం చు) చెండి 

మైదవనాండు వధూవరుల చె త్తుకొని యాటా 
డించు. (వాం) 

దం డాడింపు. ద్వ. వి, (దండాడించు. ధాం పెంట్టిలో 

వదవనాండు వధూవరుల ెత్తుకొని ఆడెడుఆట, 

డేగాట. (బ్రో. వా 

దంజాదండి, నం. అవ్య. వరస్పరము దండములతో. 

గొట్టుకొనుచుం “జీ యమయుయుదము. 

దండారము, సం. వి అ, పుం. 1. బండి మొదలగు 

వాహనము; 2. కమ్మరిసార; త, మదపుటేనుంగ్న 
4. విల్లు. 

దండాసనము, సం వి, అ. ని యోగాసన భేదము. 

దండానాతము. సనం. సి. అను మజ్జిగ, కాలశేయము, 

దండి. డ్ భు జే. పి Ll. చు తాపము, కడ చండక 

రాన్వయాంబునిధి చంద్రు (డు భూరమణుం 

డకండు తా,గుండియవాండు జేలుపులం గోటుల 

సంఖ్యల భూఠకథ్యా క్రీ మె, నుండగ నీక కాళిపురి 

నొక్కండు రాజ్యము జేయు బెట్టు ల్కీదండికి : 
మెచ్చినారము (ప్ర తావవిహీనుండు. ఘోూప్సి 
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పూలుంజేల్ కాకీ % ఆ 300; 2. కార్యము, 

పరాక్రమము. “గీ, కడం వాస్తంబులను శెండు 
కడల నున్న్న,రెండుకేలలును వెస బట్టి దండి 

మెటియ, నడిమిశిర మెక్కి కడుం గఠినంబు లైన, 
'పొదఘుట్టనముల చేత బగలం దన్ని వి, పు. 

౭, అ. ౧౬౫%. సమీర ౧, ఆ, 8. 

దైర్యము. “వ.. , అవ్వేల్పు రాకొమరుండు.., 

. మేనెల్ల చెయ్యులం గొజింత డస్పీనం గొండవడు 

వున దండి విడువండయ్యె...” అచ్చ. భా. ఈ, 

అ, ౫౯. భా. రా, బొల, రణ శీ, విధము, 

రీతి. “సీ, కొట్టిదై చినకలల్ గుట్టలై కాటుక 
కాండలదండిని “మెండుచూక. 5 దశా. ౬, అ, 

౧౨౭. విణ. పే, శ, తావవంతు(డు. (శ, రె; 

డం పర్మాక్క సద సా శార్యవంతుండు. wi 

తగునె యః యీపెంటిశనము నీకు, దండివై 

లెమ్ము మనసనుెపీదణీమి విడిచి.” భారం భీష్మ, ౧) 

ఆ. ౧౯౨ అచ్చ. యు. 9౮3; లి. పూర్ణము. 

“షష. వామనత్వము దాల్చి వచ్చి యద్దనుజు, 

భూమీ మూండడుగులు పొసంగంగ నడిగి కండను 

గులచే ధరిత్రి యు క గొలిచి 

యాధశ్యు అందంలో "రం రా* బొల. 3 0పు౨; 

రీ. గావ్బు' పెద్ద. బట్. దాంటకమాన రిక్కడలి 

చాశరథుల్ తమదండిమాయశతో.” రామా, ౭, 
ఆ. ౭జి హరి ఉం అ, అ, ఏ9, నం,విఃన్, 

పుం. 1 సన్న్యాసి భితువ్వు 2. చాషరపాల 

కుడు; ల. యముండు; ర్త ఒ కానొకసంస్క్బృత 

కవి రీ. దవనము, విణ, (న్, నీ.న్.) 1. దం 
డము గలవాండు; 2 దండించువాండు. 

దండించే. సం. స. శీ శిశ్సీంచు, దండనశోయు. “క. 

దండధర యిట్లిదారుణ,దండమునకు నేమి దుమ్క్భృ 

తము జేసి గ్ర న్నూగ్ఫుండ వయి తగనిదండము, 

దండింవలో ద్రావాణుండం దగునే నన్నున్.” 

భార. ఆది, ర, ఆ. ౨౬౯) మార్క... 3, ఆఈంకి ౭. 

దండిపించు. సం. న. శః (దండించు థా్ర్రే) 

శిక్షీంవం జేయ. *ోవ.., తచ్చం జెప్పి లేని భూ పొలు 

సన్నిధిం బెట్టి నిజంబు చెలిపీ దండింపింతు ననిన.” 

కారీ ర, ఆం ఇలా 

కస; 
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దండికనము. దే. ఏ. (దండిషాకనము = స్వార్థమున.) 

1. కార్యము, వరా తే మము, “ట్, దండీకనంబు 

వీయెడన తక్కెనె Sa మెతి, చెన్ను మిం, 

కొండొొకమాట దక్కు. ము రణోక్సహనం బొన 

రింపు గృక్కునన్” భార, విరా. ఈ, ఆ. 3౭, 
భార. భ్్మ. ౧, అ. 3 ౭; 2. గొప్పతనము, ఆధి 

క్యము. “వ. ,, వేల్పు. జెట్టుఫూదండల ద-డికనం 

బున మెండుకొని,..” ఉట. రా, ౪, ఈ ౧౬౩, 

ఊఉ. రొ. ర్క ఆ ౧౩౮. (వాడు. 

నండితుండు. సం. విణ. (ఆ. ఈ అ) థికీ ంపంబడిన 

దండియ = దండె. (వీణ) “గీ, . ,విదపం జేతిదండియ 
యటు వెట్టి + ”వారి. ఊ 3, ఈ ౩33, న్ఫసీం. 

౧, ఈ ౮౧. (శ, ర 

దండియము. వె. వి (సం. దండికా.) వస ములు 
"_ఎండవేయుట మొదలగువానిశై అడ్డముగా కట్టు 

కట్ట,'మొ. “వ ..పులుం గెణీంగి,.. పాండు రంగా 

యోకనంబు మధ్య రంగంబు6 జొచ్చి యచ్చట 

నిచ్చం దనయిచ్చ నుండు దండియంబు మైవ్రాలన్ లో శీ 

పాండు. ర, అ. క౩ ౭. 

దండివాండు. బే. వి, (దండి4+ వాడు.) బలా: గ్యుండు. 

“నీ బలువిడి యనలోను బల్టిదుం డనగను దండి 
వాం డన బలాఢ్యుండు చెలంగు. “అం.భా.కృ,౧౧. 

దండం, యు. చే స (క, (థనాదికమును) సంపా 
దించు. “మ ..కొనరే యీజిపా, కలనాతందు 

మునిం దు నంచు. బొగశక్తక్ చెక్క 

సాన్రూణిదం,ట లివక్ ,దా ంటుచుం దన్శనోధనము 
దండకొ దండ జేలేరగన్ో* చందా, ఏ, ఆ 
రావె. వి (నం. దండక 1. సీను “చ 

పాలుపుగం జం ద్ర శేఖరుళపోవన మంగజచ క్ర 

వర్ధిపో, రృలమున ముట్టి చూఆకొనం బంచిన 

దండొకొ నాయ... కు సం, 3, ఆ ౧౦౭, 

ఆం. భౌ, ద్వి ౨౧౦; 8. సమూహము. కక్ష 

తాండవం బాజె మిన్నేటికరగదండుో”* హర 
౭2, అ. ౮౦, అచ్చు. బాల, ౧౫౨; రే, దండ 

యాత్ర, “ప... ,వారలు (స్కీయంబునం బనిఫూని 

వెడలి దండు సాటించి తగువారల కెల్ల నెటీం 

గించిపుచ్చిన, ,.” భార, ఉద్యో, ర, ఆ ౧౩౨౬ 

చం రాగి ఆ. కర. 

దండీక, నం. పీ, ఆ, న్సీ తి 1. దండము, కజ్ఞ; ర, జార దండు6ండుం నరః సం. చిట సుం. 1. యముడు; 2, 

విశిషమ్ము. 8 త్రాడు రష్టావు; శ, వాద్య భేదము, | రాజ్యా లి సూర్యుని దక నుండువారిలో 
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నొకండు* (దండుండు, పింగళుండు మాఠరుః డను | దండునడమే. ద్వ. అ. (క్రి, (దండుశనడచు.) దాడి 
పీరు మువ్వురు, సనూర్యుండు దైత్యులకు వర 

మిోయకుండ చూచుటకు రుద్రాగ్నియములు క్రమ 
ముగా త ాుముంనో వర్తి రంతున, ) 
ట్స్ ఇత్య్యూకుపుశ్తు త్తం డగుసూర్యవంళపు పురాజు, 

దండుకదలు. ద్వ. అ (క్రి (దండు+కదలుు) దాడి 

వెడలు దండెళ్తు. స్క నర్వించి సర్వసువర్వ 

సొమ్రాజ్యంబు గై కొందునని దండుకదలం దలంచి, స్ 

వరావా, ౧౧ అ, ౧౨౨, కళొ, ౭, ఆ, ౨ర౯, 

దండుగ. వె, వి. (సం, దండ 1. అధికారి ఆవ 

రాధివలన  అపరాధపరివోరముగా పుచ్చుళొను 

ధనము, జరిమానా. “గీ, దండు వన దండు గనం 

గను దండమునకుల బ తినిధిగం దీ యునట్టి ద వ్యంబు 

పరంగు,..” అం. భౌ. ద్వి, ౨౯౦, శుక ౨, 

ఆ. ౨౧౮); 2. రాజు ధనపంతుని బలాళత్కాారము 

చేసి పుచ్చుకొనుధనము. “ద్వి, కలవారిం గని 

దండుగలు 'వెట్రై నృపు:డు” విష్ణు. భక్ష్య ర, 

(శ, ర; లె. నష్టము, వ్యవః-నా శావ్యవవార 
ములో దండుగ వచ్చినది. 

దండుగయీనాము. చే. వి. (దండుగషా ఈ వాము) 

అనవసరముగా చాధించినదానికి (పృతిఫలయుగా 

నిచ్చుభూమి. (ట్రై వాం 
దండుగు = దండుగ. (అవరాధవరివోరముగా పుచ్చు 

కొనుధనము, జరిమానా.) కొంకక యేనూరు 

దండుగుం గొనవలయున్. విజ్ఞ, స్తా ౧౨౯. 

దండుచేయు, ద్వ అ, క్రి" (దండుశాచేయుల 

దండెత్తుచాడిచేయు, ws ఒకొ)_కదినంబు తమ 

యింటియొద్దివారి?, దలంచికొన్నవు డొదవుసం 

తాపభరముప్రూనకండుట యెట్లు భవానిపతియు, 

వాసీర బూని ధరం దందుచేనెచేని,”” రా. వి. ౨) 

ఆ, ౬గ 

దండుడిసు, ద్వ. ఆ. క్రి; (డండు+*డిగ్లు.) సేనలతో 
కూడి బసచేయు, *చ.,*,ఇల యెల్లను ముంచి 

రసాళలంబుమె  విడయల దండుడెగ్షినన సవిద్యు 

దురు _స్తనయిత్నులో యనన్.” ఆము, స ౧.౨౮ 

దండుదారి జ దండుబొట. (ట్రై 

దండుదిగు జ దండుడిస్త. “గీ దండుదిగినాడు భండ 

నోద్దండుం డగుచు దశా. ౫ అ. 3౯ 

దండుదినియ, మై + వి, దీపపునెమై, (శ ర) 

వెడలు దండెత్తు, “ద్వి. కెకొని యింక నిత్వోకు 

పల్టభుండు, నా కారినై దండునడచుచు న్నాడు.” 

రం. రాం కిష్కిం. ౨౧౯, పు. [(శం రబా 

దండుబాట, వై. ఏ. (దండు+చాొట.) ఘంటాపన్టముం 

దండులంజె, వై. వి (దండుచాలంజి) దండుతోం 
బోవువ్యభిచారిణి, బజాలకీ. “పీ, తగు బజాతి 

యనంగ దండులంజె” అం. భె ద్వి, ౧౨౭. 

దండువ, వై, వి (సం. దండక) అవరాధవరివోర 

ముగా పుచ్చుకొనుధనము, “చ, వణిజులు .శవ్వు 

చేసినను వారల దండువం బెట్టం బంచి, +” దశ, 

౬, ఈ ణ్లాం౧, 

దండువచ్చే, దష. అ, శ్రీ + (దండు+వచ్చు యుద్ధ 

మునకు వచ్చు, జ్ర ఇంటికి. బొవ్వు క్రమం 

జెలీ నిలు ని న్నిలుసేర్చి వత్తునో, వెంటన దండు 
వచ్చెనవొ చేగమె రా మణి యేల యందునోం” 
రాం సీ, ఏ ఈ ౮. 

దండువిడియు. ద్వ, అ. క్రి. (దండుశవిడియు-) 1, 
శీనలతోం గూడి బసచేయు. “గీ. దండువిడిసి 
బలీంద్రుం డక్కొాండదండ దళా. క అ, ౫౬, 

మ. ౧) ఈ ఏఏ, 2. దాడి వెడల్యుదండెత్తు, 

“గ, జానకీనాభ యిటు లద్దశాననుండు, వి_క్తవీభు 

వీటి సై దండువిడిసె నపుడు.” ఉ. రా, 3, ఆ ౨. 
దండువు*, వై. వి. (నం, దండక) అపరాధపరిహార 

ముగా పుచ్చుకొనుధనము. “క, కావ గొని పోయి 

యీమటణీ, గోవుల దాం జెజిజెనేని గొల్లండు పతి 

కికొగోవుల నెల యరువం దగుభూవరునకుం గొంత 
దండువును బెట్ట దగున్.” నిజాం ప్రా ౧౧. షీ 

శకుంం ర, ఈ ౧౭౫ 

దండువెట్టు, దష్ట, స (క్రి (దండు పెట్టు.) దండించు, 

శీిక్షించు. “ద్వి. 'వెడ్డునాగయగారి 'వెడ(గుపర్చి 

లెన్కొదనగణసింగయ్య దండువెట్టితినొ. వం కండి తా 

మహిమ. 3 ౦౬. పుం 

దండువెడలు. ద్వ. ఆ. శ్రీ (దండు-+వెడలుఎ దాడి 

చేయు, దండెళ్తు. *గీ.. ,అలరువింటు గొనయ 7 
"మిక్కించి వలరాజు కినుక మొత విరహిజనము 

లమై దండువెడలె నపుడు” సారి ౨ ఈ ౫౯ * 
అను ఈ, ఆ, ౨౬౨. 

దండువోవు. ద్వం అ. క్రి. (దండుశపోవుఎ) దం 
డెత్తు. “టా వంచళరుండు పొంథజీనబంధ్ధన్ల 
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బంధురబుద్ధి దండువో సంచల, , . సమారం ౧, 

అ. ౧౨౫) శుక. ౨, ఈ ౨౦౮ 

దండె. వె. వి. (సం, దండికాం కే. కిన్నెర, 2. తం 

బుఠి. (శ. ర. భ్రాఎ “వ..,మృదంగం బుపాం 

గం బావజంబు దంజె తాళం బురుమ కిన్నెర 

సన్నగాశి వీణ ముఖపీణె వానెగ్రోలు దత 

అము, ఈ; ఆ. 3౫; 8. వల్టకీబొంగు. “ద్వి. వల 

నొప్ప దండెల వజ్రాలమించు, దొలంకాడుచున్న 

యాందోళిక "లేవి ద్వి వారిశ్చ. డ్. ౨౨౨౯, 

భం. కళొ. ౭, ఆఅ. ౧౪66); కీ. తశానుకోల, 

క్రక్కెడకజబ్దం (శ. రు; లి. వీణ, “*వ...తంబు 
అలు కిన్నెరలు రావణవా స్తంబులు *. పిల్హం 

గ్రోవులు దం జెలు డక్కీలు. , .”వబంధ, ౬౦౫; 

6, దంణాకారముగా నుండువాద్యవిశేషము. “జ 

మేళ్లము ఘుమృనక గ్రుతిస మేతమునక్ జుత్ర 

గూర్చి మగ్చైలల్ , చాళము లాపజంబులును దం 

డెలు జంగులు నొక్క్యయ్రోతగా” శరం మా. 

ళల ఆ, ౧౫3; 7. వడుగు నేల రాచుకొనకుండ 

మగ్గపుగుంత “కెదుట అడ్డముగా పాంతిననొయ్య. 
“థీ పరిపరియ చ్చులు చరికుండ యూడిక్ర చీడు 
దబ్బలు దండె నాజె క్రోవి” నాంన ౨, ఆ, ౧౧; 

8. వీళపుకడవకుమో (ద నడ్డముగా నుంచి కశ్షైకు 

కొయ్య. (శ. ర్ఫ; 9. ఆయుధవిశేషము. “వ... 
భారతీడేదిమక్కు_ నడిమి గాలి వంధ్యంబు చేసి 
జమునిమెడ దండ తగిల్చి యదితియధరవల్ల వంబు 

చక్కడచి,, కానీ ౭, ఈ ౯ 

దండెర్తు. ద్వ ఆ, (క్కి, (దండు+ఎత్తు చాడివెడలు, 

యుద్దమునకు బోవు, “మ, తనలో. జొచ్చిన 
శాంకరజ్ఞరము పై దండెక్తం గల్పించె నృద్దను 

జారాతి వ్ర లిజ్వరంబు, , డ్, వారి. ఇ అ, 

౯ారా దశ, ౧౧ ఈ ౧౧౯. 

దంజెపుంనీంటలు, వె. వి బం (దండెము 4 పీటలు.) 

గడచీల శగుల్చాటకు దండెకు నడును (గుచ్చిన 

రంధ్రము గలశకెండుపీ:ఓలు. (శ ర్భ 

దంకేము. వై. ఏ. (నం. దండికాఎ) 1. వ త్తు 
కెండవేయుట మున్నగ. చానిశ్తై అడ్డముగాం 

గస్హైడుశజ. మొ, “గీ, ఉదికినమదుంగుదోవతు 
లుంచినట్టి, దండె మాొపాననము  శేయుకుండ 

మమర.” వాంన, ౧, ఈ ౧౫౧; 2 గరిడిసాథ 

ననలలో నొకటి. “సీ, దండెను ల్లోసినకం డెము 
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లంభుజా కాండమ్మలను సానకత్తు లమర.” శశాం, 

౨౨, ఈ కుం 

దండోరా. హిం. వి. (డవ్వుమొ. వాయించుచుం 

జేయు (ప్రకటనము. (జ్ర. వా) 
దండోరా వేయం. హీం, న. శ్రీః డవ మొ. వాయిం 

చుచు ద్రకటించు. (బ్రా వెం 

దండ్యమానుండు, సం. విణ. (అ. ఆ. అ) దండించం 

బడుచున్న వాడు. 

దండ్వు(డు. సం, విణ, (అ. ఆ అ) 1. దండింహ 

దగినవాండు; 2. దండెంవసాధ్య మగువాండు. 

నవంతకము. సం. వి, ఆ. పుం. 1. వల్టు; 2. కొండకొన, 

దంఠకాస్ట్రము, సం, వి, ఆ. న వలుపోముపుడుకం 

దంతత్షళము., సం, వి, అ. పుం. వలునొక్కు, కొట 

కుటవలనిగాయముం 7 

దంఠచ్భదము. సం. వి, అ. పుం. ఓీష్టమ్సు "పెదవి, 

ఏంళధావనము. సం, వి, అ.న. 1, వలుదోముట; 

2. వలుదోముపుడుక. పుం. 1. పొగడళిి 2 

చం డే A 

దంకపువ్నము, సం, వి, అ. న, 1, కుంఏ మ మొల్ల శో 

2, ఇందుగుౌం 

దంకబీజము. సం. వి, ఈ పుం. దానిమ?. 

దంశభాగము, నం. వి. అ. ప్రుం. ఏనుగు చేవామున 

మండిలీభాగ ము. 

దంతము, సం. వి, అ. పుం. 1. వల్లు, దశనము; 2. 

ననుగదంతను; 8. కొండనడిమి వ్ర జేళము; 4. 

పొ దరిల్టు. 

దంశమూలీయము. నం. వి, అ. పుం. దం త్యాతరము, 

(౧ ఈ గ్ల, ద ధన. ల స అను వర్ణములు 

దంతపల్కము, సం, వి, అ, న, వంటియిగురు, వలుకు 

దురు, 

దంఠవేస్టము. సం. వి. అ, పుం. 1. వలుకుదురు; 2, 

వీనుగు దంతమునకు వేయుపొన్నుు లీ. బలు 
గుణుపు. 

దంశళఠ. సం. వి, అ. స్తీ" పఫులిచింళుచాంగర జౌ, 

దంతశళము, సం, ఏ. అ. పుం. 1. నిమ్హుజంబీరము శ, 
రై వెలయోకవికము “శీ; 8. నారింజబనారంగమునో; 

క, చింక,ఆన్లుముళ; ర్. పుల్లన, 

డం'తొదంలి. నం, అవ్య, ఒండొరులు బండ్లతో క 

చుచు చేయ. యుద్ధము, 

దంతాయుధము. సం, వి, ఈ పుం, వంది నూశరముః 
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దంతాలయము. సం. ఏ, అ. న నోరు. 

దంతావళము. సం. వి. ఆ, పుం. (ప్రశస్త మైనదంత 
ములు కలది - వీనుయగు. 

దంతి. న వి, న్. వుం. 1. వీనుంగు 2. కొండ. ఈ, 

స్రీ ; వృతవిశేషము, జాంబవతి యను కెట్టు*. 

వాంగ. ర, ఆ. ౯, విణ, (న్, నీ. న్) దంత 

ములు కలది. 

దంతియ, = దంతౌ (శర) 

దంతురము. సం, విణ. (ఆ. ఆ. అ) 1, మిట్టపల్ల 

"మైనది నిమ్నోన్నతము; శ మిట్టపండ్లు కలది. 

దంతురితము, సం, విణ. (అ. అ. ఆ) నిమ్నోన్నత 

ముగా6 జేయంబడినది. 

దంతె. వై. వి. (సం దండక) 1. మిద్దెటింటి కడ్డ 

ముగా 'వేనెడుపట్రై. “వము, దలనూ నీలపుణాల 

దూలముల్నపెం దార్కొన్ననునం చదం, తెల 

చాసించిన కెంపుటిట్టికలసందిం బొంది రా వజ 

7 రెలం జెన్నానొకగట్టిచప్పరములో శేరాచరా 
తిన్నె నైన్.” దశా. ర, అ. ఈగ; 2. స్తంభము 
మోందిపీయటు “పీ వటికంపుగుండుంగంబము తళ 

త్రిళరుచుల్ దరిం 'జేర్చుదంతం ప్రదం తెలు , +౪” 

రా, విశ ఆ ౮% 2. నేల చదునుచేనెడు 

దంద 

లగుకేసరులుక వడిం జేర్చునప్పయో,థరపటు 
గర్జలం దలంకి దందడి నున్నవి యున్నచోన. 

యిచ్చెరువుగ గండియ ల్వగిలి వేష్టిత మేమియు 
లేక యుండె,..” వారి, ఫూ. ౭, ఆఅ ౧౭౦, 
విణ, అధికము; తజవై నది. “కీ కడలి ధర్మము 

తోడ నడచుచు ే మీట్లు దందడిదు8ఖంబుం 

బొందుటయున్కు నేపున చెవుడు పాపంబు 

చేయుచు. ధృతరాన్త్రజులుసుఖోన్నకు లగు 
టయ భార, అర. ర, ఆ, ౧౬౯. శ్రీ" విలా, 

దుః క. అధికముగా, “క. శీరము లలొటంబును 

గంధరమును చాహువులు నురము దందడి 

చయ్యన్.” భార, విరా, ౫ ఈ ౧౦౭. వార, 

౭, అ. ఈ 2 శీఘ్రముగా, “ద్వి. .. పుంజులు 

లండు దందడిందాంకు చూ”వల్నా, ర౯ పు. (బ్రా) 

దందడించే. చే. అ. క్రీ 1, అధికమగు, సాంద్ర 

మగు. “సీ, తలంపులసందడి దండడించిన తా ల్రి 
కదలుశిర8కంపగ తుల జెరయ,' భార. ఆర. ౭, ఆ 

అరా డ్రై. ౮ ఆ ౭3; 2, కలం, “క, రుల్లన 
గుండె తల్లడిలి చానరొ యల్ల చె తెల్లవాజినా, 

యుల్లము  దందడింపం గుకురోయని కాయం 
జొచ్చి నోళ్లు, ..” అవా, ౫) ఈ ౧౨౨. 

అచ్చుకట్టు, కృషిసా ధనవిశేషము, “రీ ఏంటక | దందడివడు. ద్వ, అ. కీ" (దందడిశేవడు ) కలత 

నాంగను గొల్లు నా దంతె నా పొవట మనం 

గను బరంగును గృషి, సాధన భేదము, ..”” అం. 

భాం ద్వి, ౨ఏ 3. (నం. దంతీ) వృతవశేషము, 

నొందు. “క. , .అతని: గనినంతనె న్వ్మాడెందము 

గబీలు మనియికొ, దందడివడువానిదీనదళశ యే 

మందున్* అహా, వ, ఆ ల 

ఆగ దంపే యనంగను దంతిమళును.” ఆం, దందడి'వెట్లు. డే, స క్రీ" (దందడి+ పెట్టు) సమ 

భా. దిగ. ౬౮ (6౧౦౧. (బా 

దం తెనము. వై. వి పెద్దదూలము. వి. ఫు, ౭౮ా అ, 
దంత్యము. సం. విణ, (అ, ఆ, అం) 1. దంత్వమునందు 

పుట్టినది, (వర్ణాది); 2 దంతములకు హితమైనది. 

రము కలిగించు రామిడిపెట్టు. “డ. ముందర 

రాజుం బుచ్చి బలముల్ గలయంబడి గో వజం 

బులక్ , దందడి వెట్టకుండ చిళుదక నడిసపిందలోంి 

బంచి...” భొర, విరా, ర, అ, ౧౮౪, 

(దంఠచూరక్షాది.) దందన, వె. వి మాయ; జాలము. (శర బ్ర 

దందడి. దే, వి, (క, దందలె) దొమ్మి సంకులసమ | దందనకత్తియం వై. విణ, (దందన +క_త్తియ) మాయ 
రము, “సీ అలరు దందడి దొ మ్మి యన సంకుల చేయునది. (శ. ర 
రణాఖ్య.. అం. భా. ద్వి, £౨౨; ర్స సాంద్రత, దందనకా.డు. ద్వ విణ, దందన- కాడు) మాయ 

ఆధిక్యము. “మ వడి నమేఘచయంబులు దొరంగు చేయువాండు. (శ. రు 

దుర్భారోద్య తాసారముల్, వడగండ్లుం బెర| దందనసేయు, ద్వ స క్రీ, (దందన+ చేయు.) వం. 

యంగ ద్మీవ,విసరద్వాతూలముల్ గూడి దం,దడి 

దోద్తోడ ప్రవృద్ధింబొంద బలువై...” వారి. 
పూ. ౭, = ౧౬౮. భార. విసా వలి 0 ఆ £0} 
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3, సమ్షర్ణము, రాపుడుం చ గిరికువార స్థిశంబు 

చించు, మోసగించు. “క... కొందజకుం గూర 

లొనయి కొంద కిడకే దందనసీయుచు గం 

టుచుం గొందజం దిట్టుచును 'వెళ్లగొట్టుచుం గడ 

క్షన్,” చంద్ర, వి, ౧ ఆ, ౬౦. 
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దందళూకము. నం, వి. అ. పుం, సర్పము. 

"దందశూరకు'డు, సం. వి, అ. పుం. రాతను(దు: 

దందన్యామాన మ. సం, నిణ, (అ. అ, అ) మిక్కిలి 

కాల్పంసడు చున్నది, 

దంధనము. నం. విణ (అ. ఆ, అ) అశాశ్వతము. 

షం. స్వప్న లబ్ధవ దార్థంబు చందమునను, దలంచి 

చూడంగ  వట్టిదంధనము ధనము” కవిరాం ౧ 

౪. ౧౩౨౩౨. 

దంవచేల, దే, a (దమ్సుశానేలఎ) మెట్ల"సేల. (బ్రైం-వా) 
దంవకజ్ఞి, ద్వ. వి, (దమ్ముషాక జ్ఞ) దంవ నాగలి (శర) 

దంపతులు. సం. వి, ఇ. పు. ద్వి జాయావశులు, 

ఆలుమగలు, 

దంపనాంగలి, వె. వి, (దమ్మ + నాలల్సి దము 

వేయుట కువయోగించునాలలి, (శ. ర ట్రావ) 

దంపిల్లియాడు. బే, ఆ. (క్రి. (దంపిల్లి+? ఆడు చెల 
గాటమాడు. “సీ, పురిపాల: దావించుబులి పొల 

మృగిపిల్ల పిల్లతో ఇాలుక దంపిల్లియాడు.” మల్ల. 
౧, ఆ. గరా [((చూ. దంపిల్లితాడు., 

దంపిల్లు. చే. అ. (క్రి. (సంగు థా ఇెలగాటమాడు, 

దంపు. బే స, శ్కీ* (దెంగు ఛా. శ్రే నలంగంగొట్టు. 

“వ, ,,సారథులం జంసియు సైంధవంబులం దంపి 

యం. . + భాగ, ఇ) స్కం, 980, వి, దంపుడు, 
దంచుట, (శ. ర, ట్రం వౌ.) 

దంపుటిల్లు, చే. వి. (దంపు+ఇబ్టు) దంచునట్రియిల్లు, 

థాన్యములోనగునవి దంచుట శేర్చజువండిన 

యిల్లు. (శ. రు 

దంపుడు. జే. ది. దంచుట్క దంపు. (శ. ర) 
దంపుట్ోోలు. జే. వి, (దంపు+లోలు,) దంచుట కువ 

యోాగించుటోలు. “గీ. వంపుగుడసెలసామ ని, 

దంపుటో భు, +. మొదలంగాం గలుగువస్తుజాతంబు 

జ చెన్న. చీ, ఈ £౦5, 

దంభకుండు. నం. విణ. (అ. భికా. అ) వంచకుడు! 

“మూసనగాందడుం 

. దంభనము. సం.వి. అ, నః, మోనము; బణాయి; గర్వము, 

' దంథము. సం వి, ఆ, ఫుం. 1. మోనమ్య 2. డంబము, 

బడాయి; లే. ఫొవముం 

'జరభోళి. సం, వి. ఇ. పుం. 1. ఇం ద్రునివజ్రాయుధము? 

2, వజ్ర నునుెపీరు గలనుణి, 

దంశకము, సం. ఏవి, అ. పుం. జశజాతియాలా విణ 

(ఆఅ శికా ఆ) కజుచునది, 

1496 దక్కీ.. 

దంశనము సం, వి, ఆ. న క. కాటు; 92. కవచము; 

8. వలు. 
వరి. 

దంశనీయము సం, విణ, (అ. ఆ. అ) కజువ'దగినది. 

దంశము. నం, వి. అ. పుం. 1. కజంచుట 2. ఈయ, 

8. దంతము, వల్టు; కీ, కవచము; ల్. ఒకరకము 

హోమ; 6 మర స్థానము, ఆవయవములనంధీ. విణ, 
(అ. ఆ. అ నజచునది. 

దంశిక, సం. వి. ఆ. స్త్రీ, పటుకాజు, (శ, రృ 
దంశీతుడు. సం, విణ. (అ. అ. అ) 1. కాటు పడ్డ 

వాండు; 2. కవచము దోొడిగినవా(డు. 

దంశేరము. సం, విణ, (అ. ఆ. అ) 1. కఆచునద్ది 
2, బాధించునది. 

దంశ్యము. = దంశనీయము. 

దంష్ట్ర, సం, విణ, (బు. ప్రీ బు కఆచునది. 

దంస్రవ్యముః = ర 

ఆ స్త్రి 

నం. వి అ. పు. శూకరము, వంది. 

వొ పుం. క. అడవివంది; 2. పాము, 

విణ, (న్. నీ. న్ఎ కోజలు గలది. (మృగాది.) 

దకము. సం, వి, అ. న. ఉదకము, 

దక్కగొను. దేంస. (క్కి. (దక్క4కొను) దక్కి 
చుకొను, వశపజదుకొను, “గీ. భూోేరతపముల 

వారు ఒక్క_గొన్న చారు. పాండు ౧, ఆ. ౧౬౫ 

(ప బంఫ. ౬3 ౬, 

దక్కిందు, దే. స (క్కి. (దక్కు థా. ప్రే) 1. 
నిలుపు, నిలబెట్టు. (చూ. దక్కించుకొనుఎ; 2, 
అనుభవించు. (చూ. దక్కి-౦ చుకొనుు 

దక్కి ౦చుకొను. జే, స. 8" (ఎక్కించు చాకొనుం 1. 

నిలుపుకొను, నిల బెట్టుకొను. “సే, సభలో నులూ 

కునిం బంచి యాడించినవరునములును, గక్కి_ంచి 

వీరంబు దక్కి.౦చుకొననీక తెగంజాడం గాంచితి 

= భారీ భీష్మ, ౨ ఆ కిళాల; 2. అను 
భవించు. “ఉ...వ్కీతెంచిరి భానునందనుని లేనియ 
తోంటకు లూట'వేసి దుక్కి.ంచుకొనంగ చేళ యని 

శీరచు దూజుచుం దిట్టి కొట్టి దం,జెంచిరి మించి 

తన, ధువసీపరి పాలకు లడ్డగిం చినన్” రామా. ౭, 

ఆ, ౯; క, పశపంచుకొను, స్వాధీనము వేసికొను, 

(బ్రా, వాం 
దక్కి.నదిక్కు.- ద్వ, వి, (దక్కి.నముళాదిక్కు ౨ దశ్నీణ 

దిశం “గీ, అక్క_జంబుగ దక్కినదిక్కునందు, చీఏీ 

సంహ. నం పృ 
ey 

దంపారుధ్గము. 
'ఆ 

దంషి. చం. ది. 
EN) 

y కోటి, వలం. 

(క్వ) 
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బులకు నెల్లం దుల యయి లిపికి నిలిచె,” భా రా, దకో_లుకెనియెం, బంకమున నాన్ఫ పొలుండు 

ఆర, ౧ ఆ, ౭౬. విరా ళ్ ఆ ౨౬౭, | 

దక్కి-నపురాయడు.వె . వి.(దకి నము? రాయడు.) దక్కో_లంచేయు. జీన శ్రీః (దక్కో-లు చేయు.) 

దక్షిణదిగధిపతి?; యముడు. “సీ, ,,చుట్టు, ముట్టి, _ఆధీనమొనరించు, “సి అపరంజివసిండి 
వలుచందములం బడంగొట్టి దక్కి నంపురాయని బాయలనీ దు మె"మెింగులకుయ గన్షవలు దక్లేంలు 

వీడున కంపివై వ” అచ్చ. యు. ౨౫౦. ఇటే: | చేసి కవిరా, 3, ఆ, రాక, 

దక్కినపుదొర, దక్కి నపుజేఃడు, “మొ. దకో_లువడు. ద్వ. అ. క్రి. (దళ్కో_లుగాపడు ) వశ 
దక్కి.నము. వై. ఏ. (నం. దకీణా, క, దత్నీణవ్రు మగు శర [నందిం 

దక్నీణదిశ. “సీ, తనరు దక్షీణసంజ్ఞ _దక్కినం దత్షము. సం. వి. అ పు 1, కోడి, 2. ళివ్రనియొద్దు, 
బన వలకడ యన...” ఆం, భా. పృ. ౭౧. | దతీనావర్ష్మి, సం. వి, ఇ. పుం, తొమ్మిదవమళువు, 

దక్కు. చే. ఆ (క్రి, 1. అనుభవయోగ్యమగు. దత్గాయ్యను. సం వి, వుం గః గుద్దు గృధ్బము. 
“ద, నాథ నాకు నిన్ననుచికభంగి నిషురము దతీణ, సం వ ఆ. ప్త 1, యస్హూదులలో బుత్వి 
లాడిన పాపము దక్కెం జూచితే” భో లా... కొలు లోనగువారి కిచ్చెడుధనము; 8. దత్నీణదిళ; 

అయో. ౨౨౬; 2. నిలుచు. “రగడ. మూనవతి ల. గుర్వాదుల క 

గయాళీపొత్తు మాను మానునంటె దక్కు ..” | దహీణానుధుర. సం. వి. ఆ స్త్రీ, పాండ్య శుండలమందలి 
వరావా. 3. అ రక; 3, లభించు, ప్రా క్తించు సట రు టు. (ర కనరు దకీణమధుర 

“క భుజబలదున్తయుం డిం,దు,0 డజయున్షవుండ సాంద్ర దు ద్రుమభుర. అము, ౨ ఆ. 3. 
జ CC వీ 

పటు... సం. విణ, ట్ ఆఆ) 1. కుడివ క్కు నీవు నతనికి మీలో విజయముదక్క-దు.,. ౪” 
నున్నది వలవలిది; 2. దశ్నీణదిక్కుది. సారథి, భార. ఉద్యో. ౧ ఈ ౧౩౩; ఓ లోంబడువళ 

మగు, “ఊం, వత్తిరిం బూజసేసీ నుతిపాళఠములక్ దక్నీణనుఃడు. నం, వి, అ. పుం. తేరు నడపువాండు, 
దవీణాగ్నిం. నం. ఏ. ఇ. పుం దథీణాగ్ని గార్హ్హ ఠవణించువారికిక , దొత్తులువోలతె దక్కు_దురు 

తొప్పలుదోరలు ము _క్రిభామినుల్ ౨” కాకీ ౨9 వత్యాహవనీయము లనుమూండుళ ) తొగ్నులలో 

మొదటిది. అ. రణ. భార, దో. ౧) ఆ. ౨౯౧. విణ. అధీ 

దక్షిణావథము, నం, వి. అ. పుం. 1. వింధ్యపర్వతమం నము, “చ, .దివిజాగ్పణి దీని నిచ్చె దక్కుగ 
నిజకాంత కాకునుమకోనులియాజ భయంబు| మొదలుకొని 'సేకువువజకుం గలబేశము దడీణ 

జేశము; 2 దక్షీణదిక్కు.నందలి మార్హము. నొందు చేంటిగములు దీనివెంగట నటించుగ 

దజీణామూర్ది. సం వి ఇ. పుం 1. బుమలకు నిందుల తావి (గ్యోలలోన్ ని పారి. ర, ఈ గ 

దక్కొ_ను, దే. అ. (క్రి (దక్కుకొను.). స్వతంశ్ర్రుం జ్ఞానోవడేశముచే ముట కవతరించినమూ ర్దివిశే 
వః ద దత్తాత్రే యుండు. డగు “*ద..,నరుండు దక్కొన నేర్చునె తన్ను 

దత్నిణాయనము, నం, వ అ, న 1. సూర్యుడు మ్రుచ్చిలన్. భార, ఆది. ఈ, ఆ. ౮౦; ద 
దశీణపువై పుగాం బోవుట; 2, సూర్యుండు దక్నీణ కలుగు జనించు. “చ...నిలువయగ రానియు 

క్రి.సయు మెయి. దక్కొ_ను దప్పిపెంపు...”. _ దిక్కునకుః బోవు అజుమాసములకాలము. 

దక్న్షీణీయుండు. సం. విణ, (అ. ఆ, అ) దఠ్నీణ' ద్మిక్క 8) ఆ, aX. (శ, ర్మ "పొం చికను. 

ఈయందగిన బాదు. నుద్ది. పౌ 
దకో_లు. చే, విణ, (దక్కు... భాం) స్వాధీనము. | దక్షీణుండు. సం. వి, అ. పుం, అనేకనాయికలయెడల 

సమముగా ద్రవ _ర్లించువాయకుయడు. విజ (ఈ “పీ ధననాథునిధులను దక్కో_లు గాం “జేసి కూలి? ( 

ఆ. అ 1. సమర్దుండు, శక్తి గలవాడు; జే గాజడవుల పాలు చేసీ” భా. రా. యు, ౧కి౯౧. 

దక్కో_లంకొను. బే, న శీ (దక్కోలుశే కొను వళ చేర్చు గలవాడు; లః దాక్నీణ్యము గలవాండు, 

డీ బుజు వైనమనస్స్ఫు గలవాండునిమ్మ-వటుండు, పజిచుకొను అధీన మొనరించుకిను. “గీ. వచ్చక 

పురంబువంటి నుపర్యభోగ్చి నీలలామంబుచనువు | దక్షీణ్యు(డు = దత్నీణీయుండు, 



దగ 1499 డచ్చీ 

దతుండు. సం, వి. అ, పుం. ప్రజాపతులలో నొకండు| దగలుచాజి హరాంకోరు...*వాంస, ౫ ఆ. 
విణ. (అ, ఆ. అ) |. సమర్థుండు, శ కుడు; ద, ౧౧౩. [(కుము, 

చేర్చరి, కుశలుండు. దగా. హిం. ని, మోసము. (వ్యవ) నన్ను దగాచేయ 

దగ. వె. వి (సం, దావా", క, య. 1. తాపము? | దగాకోరు. హిం, వి, మోసగాండు] “సీ, దరిబేసీ చెడు 

చాధ. “క. ఏవంక మనము సీతా, బేవిని వెదకం గొట్టు బెరికి దగాకోరు విస పాలవిత్తు, , .”వాంస, 
దగు చెప్విధికొ ఖలుని దళ్ళగీ గ్పీను వధింపుద ఈ ౧౧౨. 
మోదగ,యేవగ మాన్పెదవొ శె మిపు డిన | దగ్గణ. దే. వి, (దగ్గు థా) సమోపముం, గోగ్, 

తనయా.” రామా. ౫, అ. ౨౮౬. (శ. ర పాం శిలను దా పంజ దగ్గఆ చేవ భాంక్కయంచ 

జై.2,ఆ. ౧౬౮ 2. దప్పి, ,పిపొన, “సీ. పెళ యొద్ద నా నికటాఖ్య 6 య హేశ”అం. ఛా, 
దవ్వు దగ దొట్రం జని శట్టవడం గొప్పో నుడునీధి, తృ ౨౧. 

'బెళసవ్వ నొక్క_యణజు,” స్వా రో, ఈ గిర. దగ్గణీం చే. జే, అ. శ్రీ" (దగ్గజు. థా.) సమోపించు, 

అం, ఫా ది. ౨౬౦; 3, ఆమానము, శమం కక్ష ముహూా_ర్థంబు దగ్గణి చె, సే మొకో యున్న 

“క, దివి బిసరువా బాంధవనై ౦ధవసంఘు బెక, కాం డని యొదురుసూడ...”విజ, 3, అ. ౯౬, 
దవ్వు డగ లే కరుగున్” స్వా. ౧, అ. ౭౬, దగ్గణీల్లు. దే, అ. శ్కీ* (దిగ్గణు. థాం “గ్, , ,తవసీయై 

“పాండు. ల ఆ, లి౨ర, యున్నతళుం జుపదగ జిల్లు, నీదురాచారవ ర్ట 

దగదగ, చే. ఏ. శ్ర, కాళిం చుట మొదలగువానియం నుఃడు,.. శేష. ర, ఆ. సః 

దగుననుకదణము. “క బిసరువారజనునం మైకం, దగ్గణు. ప నం క" (అం శ్రీః సమాపెంచుం “గే. దగ్గజె 

దుసిమిన దగదగ 'వెలుంగునుడురాజ్యుక్కియన్, బిస|  ముహూర్షవేళ యోదశరభీంద .” రామా, ఈ, 

రువా పొణిముఖాంబుజ  మసమాయం ధ సౌధకుంభ అ, ౧౧౪. 

మె జృంభించున్.” పాండు. 3, ఈ. ౧౯౬. ఊ | దగ్గు, దే. అ. క్రి. కానముచేయు. (శ. రృ వికా 
రా ౫ ౪. ౨౨. సము, “ఆ వగరు పురా వంతం బెగళె దంతం 

దగదగమను. దే. అ. శ్రీ* (దగదగ౫ ఆను దగదగ | బులు, నుక్కి-నయును దగు బిక్క_టిల్లె”” భాగ. 

యని (పృ కాళించు “క. ,.దగదగమనియుడి కేం కష స్క_-౦: ౬౧. అం, భె, ద్వి. ౧౨౬, 

పునందగి సంజ దనర్చె య. ౨; ఆ. ౧౦౮. |దగ్గుత్తిక, దే. ఏ. (దస్టశావ త్రిక గద్దదస్వరము, 

చృబోధ. 4, అ. ౧౦౮ ల. ..ప్రమదాశ్రుశతుల్ ; దృస్ద్ సోళంబులం దొర 

దగర, జే. వి. పీళాచము, (శం రు విణ, (వశువ పక్యూ | గంగ,దగ్దత్తిక తోడం దరదుదయితంయుం దానున్ ౨” 
దులళో) మగది. గండు. “సీ. చిగురాకులేకత్తు ఇళ, ౧, ఆ ౧౧౧. 
లగునేని నింకకు దగరకోయిలనూరు చెగక దగ, నం. వి. ఆ, స్త్ర" సూర్యం డున్నదిక్కు.. విణ, 

యున్న రాజ, చ, ఏ, అ ౧౧౧. వరాహా. (బు, ‘). బు) కాల్బు బాండు. 

ఏ, ఈ భార ద్గ్వము. సం. వి. ఈ న. కాల్పుట,. విణ. (ఆ. ఆ, అృ 

దగరము. దే. వి. కీడు. (శ. రే ఓ. కాల్బ్పంబడినది; 2. అళశుభమెనది. (దగ్ధ 

దగరు. శ బి. స స “వ..,దగరు మొద) యోగము మొ. జ్యోతి); 8. పనికిమాలినది. 

లు గాం గలసాధనంబుల బేం బీశాకువజుచియు ,. .” ద్ధవ్యము. సు, విణ. (ఆ. ఆ. అ శాల్పందగినది 
ఉ. వారి, క, అ, ఏ౬ దఘ్నము. సం. (ప్ర. (వృమాణార్థమున వచ్చుశద్ధిత 

దసలుకొట్టు, చే. అ. క్రి. (దగలుషకొట్టుఎ) దప్పి (వ,శ్యయము. ర్ట వ చ్రశ్యయ “ముంతనుందు? గల 
పుట్టు, “ఊం ,దగల్, కొట్టకయుండ మేపుపలు| పదము విశేషణ మగును. త్రీలీంగమున చకా 

కోయపుమందులు గలుపుంజుం జే,పట్డి, ,,”కువల | రాంత మగును) బుటి. ఉదా వాాాబానుదఘ్నుము, 
ర, ఆ ౨౦౭. షన "మొ 

దగలుభాళి. దే. నిం దగల్ బాజ్ ఎ మోస |దచ్చి. వై, స. (దంట+ిొక - సం. ద్విచతుమ్మంం) 
గాందు దొంగ, *సీ,. ,విసపాలవిత్తు చిల్వినము టగా క దచ్చి యం చనలోను దనరు నస్ట్రక 



దచ్చి 

సంజ్ఞ...” ఆీం, ఖా ద్వి, 3 0%, క్చ్భ్యా ౧, ట్ర 

కిక, 

దచ్చి కాళ్ళ "మెకము. ద్య. క్క అప్లాపదము, శరణము, 

“రీ ఎశుబోతులును రేండు లిస్టు డచ్చి, కాళ్ల 

“మెకంబులు , .. “అచ్చ. ఆర. ఈ, వ బంధ. ౧౬౮. 

దచ్చాక* వే. న (దంటశిచవుక - సం. ద్వి చతు 
ప్క_0-) ఎనిమిది. “మ. .. చారుద్యూతగనాఎబు 

శీవాంబు కొత్తగ నీ వొక్క_టిం జూవం 

దోడొ్క-ని చనం దచ్చాక చావంచ యి, ర్తి 

బారా దుగ యంచు: జెల్బరొద లుద్దీకింప 
జౌదవ్వులన్.” కళా. 3, ఆ.౧౩ ౧. ఊ హరి. 

ఏ, ఆ. ౧౨౧ 

దట్టం జే. వి సీళ్టెమూతికి వే నెడుమంటిమూ:ంత్కుకుతూ 

ముఖా 'చ్భాదనము. య. . కతూముఖూ చ్చాదన్యం 
బు దట్ట యనం దగు...”అం, భె, ద్వి, ౨63, 

దట్టనః చే. ఏ. (దట్టింమే. ఛా) అదలించుట, తర్జన 
ము. “గీ... .ముష్రిఘట్టనంబుల నదలీంచుదట్టనలకు, 

వెక్క_సంబుగ నిర్ణరుల్ వెఅచి,,,”ఊ హారి, ౬, 

ఆ. ౯౨. భె. ర యు, ఇర 

దట్టము. జే, వి. 1.పావడ్యవస్త విశేనము, “సీ. దట్టంబు 
సీకట్టినట్టిచెం గావికి బొగు గా దని జేలం బయట 

నిమిచె స్వా, ఓ ఆ, ౮ా ఇందు. ౨, ఆ, ౨౧; 

2. గుజటము  మొదలగువానికి పొటకుం గ౪లెడి 
ఉలి లు వా 

కాస్కెదటి. శన పొట్ట వట్రెడ గాయం గట్టికపెనుం 

చాంవదట్టంబుతోడ ఎ కళొ.౨,ఈ ౬99, లి, 

తునియ, ఖండము. “సి, గట్టిమై మజువులు దట్ట 
ముల్ గానించునవియును నెటు నోనాడు 

నవియుం, ..గీ. వినళరములు..,” భార విరా. 
3 ఆ. ౧౬౨. విణ. ౫. సాంద్రము, తజచై నది. 

“చ, మదకలకుంభికుంభనవషొ క్రికముల్ గను 

వట్టు దట్టమెం” స్వా, ౧, ఆ, ళోగ౧, ఆం భె 

కృ. ౧౬; 2. ఆధికము గొప్పది. “క బెట్టిద 
మగుకావమునకు, దట్టపుగోధంబు గాను ధరణీ 

కాంతుకొగట్టా రోల శపించితి...” భాగ. ౧౩ 

స్క_౦, రరాం, (వృ_్తియందు వాల్లు చరవముగు-వో 

మువర్జ మునకు వికల్పముగా లోపము. ఊదా:-దట్ట 

కెంపు భార. కక్ష్య, ౨ ఆ. ఎసి; 3. బడుస్క 

చిక్కిన వా౭డు. “గీ. ఎండ జెండితి మంచున నివము 

వొంటి, వాన దడిసిలి ధీశ్వున వడంకుచుంటి, గాథిం 

Ile d 3 ల 

1499 దడ 

దూలితి నళనంబు గాన తిడప్పిం గుందితి డస్ఫీ 

దట్టంబు నైతి.” కాకీ ఇ ఆ. కళ. 

దట్టా చే, వి (హిం. దట్టా సిధైకు వేన్తెడిమంటి 
మూక. (శ. ర 

వై. వి. (నం. ధటీ. క. దట్టి క కట్టి) కాసె 
కశానెకోక “పీ, మెజపుపచ్చనిదట్లి యొజపుగాం 
టిం గట్టి యవరంజివిడి పిడియంబుం. జేక్కిలో 

వాల్మీకి. ౧3 ఈ ౧౮ స్వా క, ఆ. ౧౦౩. 

దట్టించు. చే. అ. కః పూన్కుయత్నించు. “సే,.ఆల్లులు 

దట్టించి యంఘు)ల గశ్ఞైలు మొరయం దన్నుదు 
రోలి ముమ్షరముగలో భాగ, ౧౦, స్క_ం. వూ 

ళోకి౦ం. స క్రి కేం అవలు'చు, బెవరించు. “క 

దట్టించి యవ్వ శే మని, వట్టిం చిరా చాలకునకుం 

బరవతంబుల్ . భాగ, ౭, సం. ౧రర, కళా, 

3, ఆ, ౧౬౧; 2. జయించు, “క కట్టింతురు 

రుద్ఫునయిన,దట్టింకురు హారులమైన .... బిల్ల 
౧, ఈ 3౨౬, వరానా, ౬, ఆ. ౨౦; శ్ర తాల్బు, 

పూను. “మ గద దట్టించి నిశుంభుమ స్హకము 
న క్కా_లుండు వ్రేయన్. .. ట్, హారి. ౧, ఆ 

కళ్యా డ& గట్టిగా కారు. (వ్యవు-కుపాకిలో, 
మందు దట్టించినాండు. 

దట్ వై. వి (నం. ధటీ) కాస్కెకానెకోక. “గీ 

మించి యిళరాముకాహు మెప్పించి మేలు, 

తగటుదటీ లు. శౌంయోౌాలు పాగరుమిగులు, గల్లి 

ములు నందలమ్ములం గొదుగుం గాం చిిశలిమి పొగ 

దఊదొంచిం బుడమి నబ్దులక రీము.” య, ౧, ఆ. 

ఉగ కానీ, ర, అ. ౧౨౧. 

దట్టుండు. వై. విణ, (నం, ధృష్టఃఎ దిట్టకనము గల 

వాండు, ధీరుండు. “కా పట్టువడినసు న్రీపునింగ జ్ర 
దురం గాంచి యొద్దుు కలుషితమతియె, దట్టుండు 

లవ్మీణంం డనురక్,, బిథ్రేనెం బికుగులోని పృథు 

చాళణమునన్.”' భార. ఆర. ౭, ఈ ౧౦౩, భార. 

ఆర. ౫ అం ౨౨౨. 

దడయు. బే, వి (శ. దడ గుండె మొదలగువాని- 
చలనము; ఆట్టి చలనమున కనుకరణము,. (దీని 

యా మ్రేడితరావము. డడదడ,దడదడదడ్శ్ర “క్క 

అడుగులు తడంబడం బెదవులు, దడుపుచు నండి 

యలు పగిలి దడదడ మన , ,..” చకా. ఊఈంరాకి. 

ద్వి. హారిశ్చ, ఊ ౧౭౯౭. వం, క్కి విణ. శీఘ్ర 
ముగా, వడిగా. “గీ, ,చుబుకనజణజణిన దడ 

దట్సి, 
టు 



దడ్ 1500 

దడనంగం  జేజవెట యన, వేగిరము. తుజు 

కన శీళ్లు)మా గిరీశ” అం. భా వ్ర, ౬% వై, 
వి. (సం, ధటాఎ 1. కొయ్యత్రాను,తక్కె_డ. “సీ, 
క్రిసలళయంబులతోడం "గెంగీలు దడ బెట్టి విరులపై3 

నఖకాంతి విజ్ఞ రాల్చి” ఊఉ, హరి ౫ అ, ౫౦. 
2. దాళా. (చూ. దడకట్టు) 

దడకట్టు. ద్వ. స. క్రి, (దడ+కట్టు) (వెయ్యి నూనె 

“మొదలగునవి తీయు 'పాత్రలనుగాని ఆవి యుంచి 

యున్న ప్మాకృలనుగాని సరియెత్తణాలను దడతట్ట 
నుంచి తూయు, పడికట్టు. (శ. ఈ ద్ర 

దడము, యు, దే. విణ, దట్టము, “ఊం దడముగ 

మర్షళధ్వనులు6 దాళరవంబుబు బిక్క టిల్ల...*' 

ఉ రా, ౬, అ, ౧౩౯. వె.వి. సనం (దళం 

1. సేన “క. కొడుకులు గోడం డ్రును దన్యవడం 

తులు ముదవుంద సేవవతులును సచివుల్ ,దడ 

ములుం గొల్వలణగ ధర్మంబడరంగ దశరథుడు 

రాజ్య మలవడం శేసెన్ భా, రా. బాల, ౭౮౨ 
ఆం, భౌ. ద్వి, ౨౧౦; 8. సమూవాము, “క, 
కొడుకులు. దానును గుజ్జప్రుదడములం గంభటల 

భటరథవ్రాశములన్ , . భార. ఉద్యో. ౧, ఆ 
౨౨౦, కు సం, ౧౧; అం గ౭౫. 

దడవట, చే. వి, కవటవ్యాపారము. “క, సటలు దడ 
వటలు నటనలు. ,” తెలిసీ పాజుండువిటవిద్యకు 

బిరుదు వేసీ వికవిక నగుచున్ (మ్రబంధ, ౬౧, 

దడి. చే. వి, (క ధడి. శ. కట్టం) 1. వెదురు మున్నగు 
వానితో 'జేర్చజచినకడక. “సీ. కల్వ లేకులమి కై 

గాలించి యాచుట్టు కురు వేరుదడి గట్టి విరుల 

కేశి బూసీ..ఎ'య. ౫ అ. ౯౮, వారి ఫూం 
జు అ. ౨౧; 2. వెదురుభాం లోనగు వానితో 

ఛర్పఆచినమణుగన “సీ, ముంగారుకుంకుము 
మొఆఅవకణా చేలల నలుచుట్టు ముట్టినశలదలత ల, 

ప్రాకుడు (క్రందటిపజపుటాకులదళ్ల మరువంపు 

టోవరిమరకతముల , . , గీ... .'పలయం గొలువుండె 
రుక్మి ణీ విభుడు తళ్చచుయము వేసవి యగుట 

వాల్సియ మెలర్బ,.”సాంబో. ౧, ఆ. ౧౭౮. 

దడిగ. జే. వి 'జాలు,ఫటకము, “చ, .యెక్కుడు 
_ మెిజయక్ బ్రధానధటఘాేటకదంతి రథ ప్త తాన 

ముల్ , దడిగలుః గుంచెలుం గొడుగుదండములుకొ 

విలసీల్ల వచ్చినన్.” భార, అశ్వ. 3, ఆ ౧౪౪, 
భార, స్తీ అం, 3, 

దళకా 

దడిపము. బే. విణ, సన్ననిదిమృదువైనది. గది, నిడి 
సోయోచం, దికనిగ్లు లల్హార్చు, దడివంపు: చావడం 

దడివాయ నొత్తి”ద్వి, వరమ, ర్కో ఆ, 9౧6. ప్ప 

దడిబము. వె. వి. (సం, కలిమమ్) వఆపు, శయ్య, 
“గ్... శయ్యాఖ్య చెల్లు నెజ్బవజపు దడినుము 

దడిబము పాన్పు మెత్త, యన... ఆం. భా 

ద్వి ౧౬9. 

వడిమము. యు. బే. విణ, సన్ననిదిమ్చుదువు. “ఫీ, 
దడిమంప్తంజేలలం దడియొ త్తి ,వనుపుకొంగుల తెల్ల 
పట్టుదువ్వలువ గట్టి” కళ 8, అ. ౬౫, కళా 

ఈ, ఆ ౧౦౫. 

దడియ. దే. వి. ఊవత్యక, కొండచేరువ చేల, “ఆ, కర్షకు 

లకు నెలవు గ్రా,మసీమావళియవుల నడపులిండు 
లాటవికోల, కడవులందుం గొండ దడి కోలు మన 

“ బోంట్ల, కింతవట్టు చెలియ చెబులో వలయు” 
వారి. శూ. ౭, ఆ, ౧౨౨. 

దడియంగంబదు. చ. అ, శ్రీ (దడియలన్ “వడుం 

క్రికిారిసియుండు.. “సీ, దండియలంను. మారు 
దడియంగంబడక యంళతక యటు వొందు గంధర్వ 

ముఖ్యు, లు, ౪'న్ఫసీం, ౧, ఆఅ, ౮౦. 

దడియము. దే, వి. (క. దస్కె దడియు) కెండువీసెలు, 
“నీ వీనె యనలను గన్నట్టుపింశ తివల్తి దడియ 

మన నల్వదివలముల్ దగును శర్వ ఆం, భె, 
ద. రకర 

దడియు, దే, అ. క్రి. వణకు భయపడు, (శ, ర 
దజెము = దజియము, (శం ర 

దడ్డియము. జే. ఏ. 1. కెండువీనెలు. (శ ర; 2 
ఒకవిధమైనమూంకుడు, (శ ర) 

దడ్డు. చై. వి, (సం. దండక, క. దడి) మగగుజ్కీ 

శిశ్నము. “కీ ఆచ్చినవెనియు ల్లరిక ట్టంగాం 

జూచుం చానీయ మోచిన దడ్డుం జూపు రామ 

లిం. శ. ౨౬. ,. పీక జరా ఫు 

దథఢ, దే. వి. శ న్స నిద్యా భవము. “వృ, దారుధాణు 

దథ  యుద్దడ యాంక్రటీక, =. మొదలగుపదు 
నాలుగువిసరులు , = ప్రబంధ, ౭౮. 

దణా. వై. మా (నం. దళఃఎ నేన, (చూ. దణా పెద్దం 
దణా పెద్ద, వై. వి, (దణా + పెద్ద) సేనానాయకుండు. 

“భుజంగ వయాతము. దణా పెద్దయాజ్ఞ ౯ సుధా 
wy 

భుస్వరోధ్యగ్రణీ సేనల న్మింబె నంళీర భేరీ ధణం 

న ధాజముల్ , ,.”ఊ. రో, శి? ఈ, CT 



దో 

దణాయండు, వై. విం 

వరాకు 'ెల్చువాండు, ప్రతివారి. “పంచచాను 

రము. దళొయెలుక్" దలారులుకొ ముదంబునక్ొ 

(గ, మంబుగా, తణవతణంబునక్ బరాక్ష సాక 

సాశం చెల్పంా,.ికృ్ళషప్ణ. ౨; ఆ ౧౨. (సేనా 

నాయకుడు అని శ, రు); 2. సేనాని, కుమార 

స్వామి. wa పడమటి గాలి వెట్ట నొక పారియం 

గో లమి సీరసంబులై, జడికి సిన చిల్వగుంపునొక 

సాకేయు (మ్ఫింగమి సొమ్మసిల్లి మూ మా, న్వడినగు 

తాని నొల్లనిదణాయనికిం దనచా Fo బడి 

బడియంటెనో యమరభ ర్త యనం దగ చావ 
ధూమముల్ . శుక. 3, ఆ, కర౮, 

దణి. వై. వి. (స. భనీ. క, దణి 1. ప్రభువు, జేండు. 
(శ, ర); 2. సేనానాయకుండు, క్ట +. దళవతి 

నామముల్ దగుబడాలు, దళవాటు వడవాలు దణి 

యనంగను...”ఆం. భౌ. ద్వి, ౧౮, 

దత్తకుండు, నం. ని, అ. పుం, ద_త్తపుత్తుండు. 

దళత్తము, సం, వి. అ, న, దానము, ఈవి. విణ, (అ. 

ఆ. ఆఅ 1. ఇయ్యంబడినది; 2. విడువంబడినది, 

ఉత్స ఎవ్రము. 

దశ్తాత్రే యుండు. నం, వి అ, పుం, అత్రి మవోమునికి 

అననూయయందు. బుట్టిన మహాబుషీ* 

దృత్హి, ఉభ, దే. ఏ. అధికుండు. “ద్వి. మాదత్హి 

మాసపొంత మోధర్మ్శ్యకనిలె, మాదాను నమకం గావరే 

య. బన, ఈ, ఆ. ౧౦౨౨వం నుసి 

ఇ స్తై + ఈవ్కిదానము. అము, ౨, ఆ. 3౨౪. 

దత్తు, ఉస యు, బే. వి, విధమురీతి. “*వ,.,నిదుర 
లేమిం చేలగిలుకడకన్నులం గనువట్టు క బైజ్టి 

మజణుంగునణుచుటకు ఘటి:యించిన చలువకలంవవిరి 

బంతులు వా _్రించుదత్తులును, ౪” ప బంధ. ౭౮. 

హంస ౫ అ కి౧కె. చై. వి. (నం. దత్తకుం 

స్వేశారము. (ఈ ర నం. వి, త్, పుం పలు 

దంతము. 

దళ్తుండు, సం. వి. అ, పుం. కే.దత్తపుతు తుడు ఉంపుడు 

కొడుకు; 2. దత్తాత్రేయుండు; రప కానొకరాజ. 
దత్తుగొను. ద్వ. ఆ. శే (దత్తు4కొను) పెంచు 

కొను, “గీ ఆతం డెంకయుం గాంచె జెంగాతి 

వలన, నతుల యగుముద్దుతంజనాయకిని బ్రేమ, 

నాడి బొంశనివాని ముళ్యాలఘనుని, తంజనాయికి 

చారల దత్తుఖొనియె” రాధికా. ౧) ఆ. ౧౮ 

న్నా 

1501 

(దణాశానాయండు). 1. | దశ్తురకాండు, 

దద 
6 

ద్వ వణ. (దత్తురముక్షాకాండు 

ధూర్తు(డు; అకర్షి ౦ంచువాండు, “ఊడ. అత్తమొలం 

'జెలంగెడుముహోసవనయు కరంబు చేగచే, వా ర్తి 

నారింప మున్ను మనసందినవాండవ్రు మమ్మబోంటు 
లన్, రి _క్లమొలక్ "మెలంగ వివారించుట సీవుది 

స్ట పోంచునేే దరక్తుకకాండ యం చనల 

దత్కి)య సీవొనరించు టెన్నండో.” కాళిందీ. 

౨౨9 ఈ ౧౮౨, 

దత్తురము* చ్ + కి, (నద 

దత్తురకాండు.) 

దృత్మైముండు: నం, పవి ఈ పుం. దత్తపుత్తుండు. 

విణ. (అ. ఆ. అ) దానమువేశ్రథి బొందయబుడిన 
వా౭డు. (దానుండు. మొ.) 

దదత్ . సం. శశ, ఇచ్చుచున్న. 
దదనము. నం. వి, అ. న దానము, ఈవి, 

దదము. సం. విణ. (స. ఆ, అం ఇచ్చునది. , 

దద్దమ్హ. చే. వణ, ెలివిలేనివాడు. (వ్యవ) వీవు 
దద్ధమ్తవు; ఫీ చదువు రాదు. 

దద్దము. 'దే. వి. 1. బోడిమిక్రై చిన్నగుడి, “గీ. అట్టి 
వానలోన సరోఖిధానుం డొకనికిని బ్రయానం 

బున నొదిగియుంండం, జాలునలాాంత రావ కాళంబు 

తోడి కడప గల యొకరాతిదద్దడము చేరో 
భరము ౧, అ. ౮౨౭. పండితా. వర్ష. ళరాకి, పు, 

ఫిరంగులు మొదలగు యుద్ల్దసాధనము లుంశెడు 

అాతిమి దై “రీ దంచనంబులును దబద్దడములం 

ఇత్తి రించి వలం-గాండికలుపులు బలుపువేసీ ఏ ట్ర, 

వారి. ౨, ఈ ౯౨. ఊఉ. హా, కి, ఈ ఏళ. 

దద్దరము. దే. వి. వై పరీత్యము; తల కీ శ్కీందగుట, Ws 

” దద్దరముచేత నాచుభోం దమ్మివిరిస్సేనున్న యొల 

కేజివై దేణి యొలికినట్లు,  మలహణునిమోందం 
బడియె bi da మదనసం తావవహ్ని కీ 

మాటు దోయ” 

దద్దణకించే = — వ 

దద్ద౭కిలు,. డే. అ, (క్రి+ 1. నంభ్రనుమొందు, కంగారు 

పడు, “గీ, వెనుకముందజు నిరుచక్కి వేంటలోన, 

ఇ్రంద'జైందలుం ద్యోలిన జఇచట'నేన్తి తప్ప నెగ 

సిన 'చాంకినం దద్దణీలక, పిట్ట చేయుదు మచే" 

డే బట్టియెన.ి” చందా. ౨, ఆ, ౭౮ శుక 

౨ ఈ ౫౬౧; 2, భయవకు. క ఇద్ద ణీలోవల 

ఇవ్వె తె దద్దణిలక యశనిై ర్యథనముం" గొ నెడం 

కప్ ఆకర్ష ణము, (చూ 

యా" 3, ఆ O00. 



(a 
౬ దద్ద శ్రే 

న్యాముద్దియ కే యీబిరుదుల, వద్దులు దగు నిది 

నిజంబు భామినులారా,” వాలీ క్ 3, ఆఅ. ౭౧. 

దద్దటిల్లు జు న. J (ఆబ్చిబ్బుపడం; నృత్య యము 

నొందు.) ““సే,..ఇంతలోనన రార యెన్ని కబ్బి 

బ్బులం న డంచు ధవునిసీపు, గీ. చటీచి 

= “నలా, ౪% ఈ ఈ. సానందోం ౨, ఈ 3; 

ర. భయపడు. “ఊ. కాంళ యనంతరంబు మణి 

క ౦0ధరు6 గన్హొ" ని నీబింకన్ విన్సిక్చింత త జేవి కర్ప 

కర్పణము సేయును కొంకక దద్ద ఆిర్హ క్రగ్కొక్స్కిం 

తయుం శంక లేశ,...*కళొ. ర, ఆ. ౧౮౩౨. ఆం, 

భె తృ. ౯౨, 

డద్దణు. దే. ఆ గ్ క్ర" భయబవడు. “ఆ, ఆఅంబపె నలి 

నెజచె నదశె దద్దజె దద్ద్క,జిల్లె జఢినె ననలోం జెల్లు 

భయమూ, జడ నుట కాఖ్యలు.”' ఆం, భా, 

ళ్ళ. గవ, పాండు, ౪ అ ౬&౬, 

దద్దలిక, చే. వి. “్రార్భము. “సీ. పులిమోన లొడిసీ 
దద్దలిక నుయ్యలలూంగు గండుమోలివ కోడె చండి 

వగలు సానందో. 3, అ. ౫ఏ. 

దద్దళము = దద్దడము. (శ. ర. బ్రా) 
దద్దిర్లు = దద్దలీల్లు ,శ. ర, బ్రా) 

దద్దు. దై. వి. (సం, దృద్బుకి. క, LE 1 చేవ 
మొదలగునవి. కుట్టుట చేతను 

'బెక్తము మున్న గుభానిచేం గొట్టుట 
చాపు. “చ, అలరులమోమ్ కాటు 

దుష్పటిసిటు చెక్కు.లన్, విలసిలుకమ్మ 1 

'ిళ్నునం గీల్లడదద్దు కన్న లన్; చిం, 

సొక్కు.... రప కక లి అ. ౯. వ. x 

౧౪; 2. రోగవిశేవము. కణింతి. “దరి బరును 

మాసము శెొక్కు పై: బులిపీరియు, నుణుకుబొడ్డును 

మేన నొదవినదర్ద € బిల్లికన్నులు బల్ల పెజింగిన 
కడుపు.” నవనాథ, 3, ఆ. ౧౦౭, పు, 

దద్దుగంబళి. ద్వ. వి, (దద్దుశ్షాకంబళిం కంబళ విశేషము. 

“వ,,,రత్నకంబళములు దద్దుగంబళులు ..,” 

(ప్రబంధ. ౬౦౫. 

దద్దురు ఇ దద్దు “సి, , , దద్దు రంచనళగను ద ద్దనంగ, 

దద్రువు “వెలయు, "ఆం. థా ద్వి ౧కి ౧ 

ను భ్న్ను ముం. బ్య "9 ది. లు yen దృద్బు ఫును 

పోంగొట్టునది = తగిరిన. 
దృద్రుణను, సం, విణ, (అ, అ, అ దద్దురులు గలది. 

0: 3 దను 

దధత్ , నం, శత 1 ధరించుచున్న; 2, పోషించు 
“చున్న. 

దధము. సం, విణ, (అ. ఆ, అ) 1. ధరించునది, క 
వేేషించునది. | 

దభానము, సం, విణ, (అ. ఆ. అ. క, ఢజరించు చున్న ది; 

2. ఫోషించుచున్న ది. 

దధి, సం వి ఇ న ఓ పెరుంగుు 2 వస్త్రము; 3 
మద్దిశీ. ఫ్రం. సరళ మరుఘూబ ద్రవ్యము 

దధిద్ధము. సం, ని, అ. పుం, వెలగ, కపిగ్రముళో, 

దధిసారము. సం, ఏ. అ, ఫుం. పెన్న, ము 

దధీచి. సం, వి, ఇ. పు. ఓ కానొకమహాబుషి,. 

దధీచుశు,. నం. వి, అ. పుం, దధీచి. 

పెరుంగుసమ్ముద్భము, 

దనియాలు. వె. వి, బ (నం, ధనిక$, క. దనియ. త. 

౧ తనియా ) కొత్తిమిగివిత్తులు, ధఛాన్యాకము, (శ, 
ర వాం 

దని ము, దే. స, [8,. కూడు), నుగమించు. (శ. రృ) 

దనివు, బే. వి. _దినియం. భా కూడిక, సంగమము, 
“గీ, దనివు మొదలై నం జిగురొత్తుకమకమునకుం 

గ్రాంక్రుపెట్టుచు మగుడం బైంబడుచు , భార, 
pi, 
విరా, ఎజ్ ర న్ ౨ ౧౦ 

పనుక, బే. అవ్య దు / రు A 

నొంఛికము గీ నిష్ట వదల; జెల్ల, జే నిను 

సమ్మతిలం జేసి సి ముంగుద నుక స్వాం 3" అ, ౧౦౩, 

వెరి. ౨, ఈ గం. 

దకుకు. బే. స 1. సహించు. “క, ముందటి 

యు త్పానమ.లక్కు ,3ందంబుల నోర్చి యిన్చటికిం 

చఛచాయంగం కిం దుుడంగ మన కిమ్మాడ్కి౦ దను 

కంగ రానికడిది డెన్పర మొందనా” వారి పూ. 

౬ అ. ౧౧; 2. పొందు, ప్రాసించు. “గీ కినుక 

శిఖాకృతిదనుకం దిక్రై, నమరవతి వంషం దనడెంద 

మును గలంప వచ్చురుచిరోరురంభ యౌవన 

విబ్బంభుమానసంరంథ రంభ నిమ్మానివరుండు.” చం, 

రా 9, ఆరో క. తాంకుతగులం “చ. 

గొడుగుం జేవ్వులు మానసవ్భ త్రిం చచ్చి య, 

మృనికడం బెట్టి యత్తరణి ము న్నివి లే వని పల్కి 

దీనమైం, దనుశదు వనం బౌదములం దాశదు 

నాదగు వేడి యేమియున్*' భార, అను. 3, అ, 
ఒడ, (రండ, రాతనుండు. 

చా 
వెంటి 

ధ్యుదము. సం, వి, అ. పుం, 

పజను, 

దద్రు,వు,-నం, ని, ఊం స్త్రీ దద్చరు, రోగవిశేషము. | దనుజూడయం సా, వి, అ, పుం, దనువుపుక్తుండం-ఆను 



దను 

దనువు, నం, వి, టూ త్త . దతునికాతులకో నొ తె | 

త. దొనవులకక్టి) 

దన్కు-* దే. న సక్ ఖ్ స్తాసీంచు, ఫాందు.'ఉళతా తా. 

వగలపోక ప ద్కు _స్తరపుటుప్కి_ కొల్ల: 

బాటు? దన్క-6 డి .చుకేనియున్ TT: ప్రే 

౧; ఈ రణ; ద. అనుభవించు. “సీ ఆత త సామా 

త్క్యారమె a చయతనికిం దమయకావనంబులు 

దన్క- నిచ్చి” కవిరా ౧, ఆ ౯౭. 
దప్పము. దే. విణ. (శ. దప్పు గోప్ప. చట్టము, “టా 

ఎట్లు వాటికే, యోావిరిడేణి వాంశగము లీతెలి 

దప్పపుంగవ్వర౩పష బల్, దీవులు...” భాను. 3, 

ఆ. ఈ౦. (శ. ర పొ 

ముద్రి- పా.) 
దప్పజ. దే. విణ. కజిక్కుమోటైనది. “ద్వి ., గాలి 

డ్రుకల్ పొరియాడ”” బస, ఏవీ ఆ 

“దట్టపుః గనబ్వురం పు 

దవృజ'నవె) 

౯౭, పు, 

దప్పళము. దే. వి. శెండుమూండు కాయడిశునులు 

చేత్చి వలుచగాం జేసినవ్యంజ విశేషము, పులును. 

“ఊఉ. దపష్పళమెర్తి పంక్తులకుం దప్పక వడ్డన నీవు 

ఫూనుచో.* పార్వ, ౫% ఆ ౧౭౮ 

దప్పి. చే. వి. (దయ్యు భా) కే. | శృమ,బడలిక, “క, 
పొండవబల నుల్పం బై ,యముడం గృమ్షు:డు ధనంజ 

యుండుశు దప్పీం, బెంకువడలో , , .*' భార. శల్య, 

౧; ఆ. ౨ ౦౯. విక. ౨ అ. ౧౫న 2 దా 

వామునిరువట్టు, న అధర్మ జుఎడు దప్పికోర్వక 

నీళ్లు శ్రావుటవై సరోవరంబులోనికి డిగుటటయు. ౨ 

భార. ఆర. ౭, అ, రజరి, నైవ. ౨, అ, ౮౧. 

దప్పిక. చే. వి, (దప్పిఢేఇక - వన l. దా 

వాము, నీపవట్టు. (శ. ర్య); జ. దాహము పో 

గొట్టు పానీయము. దప్పికిచ్చుఎ 

దప్పికిచ్చు చే, అ క్రి, (దప్పికగాఇచ్చు) దాహము 

పోవుటనై క్ వ. “సీ స డ్జులు మిడి 
కించుకొని దప్పికిమ్మనుం దమవారి వలే తాళ 
మాొళి "””కువల, ౨, ౧౫౦, జూంస. ౫ ఆ. ౭౦. 

దప్పిగొను. దే. ఆ శ్రీః (దష్బిశేకొను.) చాహమగు. 

కన నర కాదప్పీదీజ,సలిలవూరంబు 

హితవొ యాజ్యంబు హిశవొంనెమ ఈ, ఆ, ౫౨. 

దబదబ. చే. వి, కలుపు లోనగునవి కట్టుట మొదలగు 

చానియం దగుధ్య్వనికనుకరణ ము. (వ్యవఎ-శలుపులు 

1508 దబ్బ 

దబడబ కట్టుచున్నాంప. వాండు దటదబ వరు 

గెత్తుచున్నా౭డు, (శ, రు) 

| దబాయించి. హిం, స, (కి. అదుము,ాట్లు. (శ. రు 

దబ్బ, యు. బే. వి. 1. వృషవిశేషము. "(ఇది పుల్ల 

దబ్బ,నారదబ్బ యని శండు*ధములు.) “నీ పనస 

పందులు దబ్బవం డ్హసంటివండ్లు నలా, ౨, ఆ, 

రోజు, 9. వెదురుబద్ద; వేశ్రము, “మ పలుమాజుక్ 

నముఖా యటంచు: బళలుదబ్బ ల్బూూని వేర్వేజ 

ది క్షలరాజళ్యుల నెల్లం గఎచుకులు వక్కాణింప” 

చంద్ర. ౧, అ. ౧౧౩. సానంనహో. ౨, ఆ ౨కి, 

పు. వై, షి (సం దర్భ కళ. “గ కొన్సె ద 

బ్బ దర్భ యగు న్య చాక ఆం భె ద్వి, 

౭౫. దబ్బడము. దే, వి. మూంకుడు. (శ ర) 

దబ్బడించు. చే. స. (కి. 1. మూంకుటికలో మూయ, 
(ట్రం ; 3. చేతులతోం జజచు. (శ, ర బౌ 

దబ్బనము. బే, వి గోశెలు కుర్రెశుగూది, పెదసూది. 
“బీ సూది యంభనయను నూచి య్యా నది గొప్ప 
మైన దబ్బన మన నలరు చుండు.” అం. భాం ద్వి 

౨౯ ౭ 

దబ్బ పొళ్ను. ద్వ వి. (దబ్బ౫- పాన్పు) దర్భశయ్య, 

గనీ . చెంగల్వ విరిశ య్య నంగ మొక్తుబ కులు 

బిభ్బోకరాళి కా దబ్బ పొన్ను. స్ట పాంచాలీ: ఏ అం 

౨3. 

దబ్బ యయుంగరము. దష. పి (దబ్బ + ఉంగరము. ఇవి 

త పుముడ్లివలె బంగారముతో. జేసికయుంంగ రము. 

“డా , కమలామ్యమనియ౦గుళి దబ్బయుం౦గరం, 

బప్పరకాలుం డెంతయును నారసీ చూచి మనం 

బులోవలన్** వరమ, రీ, ఆ. ౨౦౭. 

దబ్బర. జే. వి. గిన్నె. “సీ. గిన్నె దబ్బర కోర యన్న 
భషక మగుం..,” వేంక, మాన ఈ౭. 

దబ్బ. చే. వి 1. బొంకుఆసత్యము. “ఊ,,,బ్రే 

తాళుఃడు వచ్చి డ్య అకీన దబ్బజ గా దొక బెబ్బ 

దీయంగ్యాజాలందు నేమి చెప్ప...” విజ ౧, ఆ 

౧౦, నీలా, ౨ ఆ. గని 2. మోసము. “గీ, విని 

ఫుడమిజీండు. లెంతరయం. వెజంగువడుచు, నద్దిరా 

కొండ కుద్దియై కొద్ది గాక,యున్న విలు చొచ్చి 

యందజబన్న "మొందం, జే నెం బోల్వీండు దబ్బ 

వేసి చేడు.” అచ్చ. బాల. ౧౭౩; ల విపత్తు, 

“ద్వి, వననుం జెజింగి  దబ్బజ వచ్చె ననుచు” 

రం. రా, యు. (శ ర్య; ఓ తప్పు,” “క, వనజ 
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భవం డవయవమ్ములుదనరార సృజించి సావధాన | దబ్బణీ. దే. 
మతి న్పృన్లొని కొ నొక్క_టె దబ్బజుయని బుజ 
యిడుపగిది నాఖి యంగన కలరున్.” 

ఆ. ౧౩౨; ర్, లెట్టునిందావాక్య ము. 

విణ, (దబ్బజ+ఇ.) దబ్బజకాంద్పు, 

దబ్బజిక_ర్ట్ లియ. (శ. ర 

చంద్రా.క, దబ్బలి. స స |. న నమా (బౌ; 2. మో 

Ey ధర్మ సము, 

రాజు ౬టన్న దబ్బజిలే తిట్టుం గంబమయ్య దబ్బవాందు. ద్వ. వి. (దబ్బశావాండుఎ మేదరవాండు; 

యటన్నం (గాసి యు మియొ నుక, 3 3, ఆ ర౯, “వదురుబద్దలనో బుట్టలు మొదలగు నవి యలు U ee కి 
దశా, ౯ అ ౧.6 6 విలాసము, దర్ప + కొని జీవించునొకతాతివాండు 

కొన్ని, మేంక్రవిలలం పనచాశిట నిణిక్సి వీత దబ్బజ 
య 

దబ్బ ప్రే, లుం ద. వె. (దబ్బగవ్రైలు) వవిళ (శ్రీము భరించు 

బస, ఏ, అ, ౯౭, వాట్ట వినరి చేయుచు కు...” చలు అనామిక. ల్లో దబ్బప్ర Se 

వీణ. 1. అసత్యము: సక్యేశరము. “న్ని, తగు నీకు 

బఒమయెంతి దమయంతి రీ ప్రుదగుదుపు నామాట 

దబ్బజ కాదు,” డి. నల, ౧, అ. 3 ౭౬, కువల. 

3, ఆ 3౧; 2. బొంకువాంయడు, (శే. ర; తె 

మోన గాడు. “క. వెజయంగా నీఛందము, తెజుం 

“గెజురక కవిత చెప్పం చివురునకండుద్కిబ్బణి ,.” 

విజన్నా శృయము. 

నుం. శిర; 4. భయంకరము, “పీ బతి ముంచుం 

నంజా, ౧, పః క, అచ్చ. 

మెదావిబొట్టు మడుగు "పేలిక పిరిచుట్టు బిడ(గు 

గా౭గ్కవడుగుచంచంబు అ 

౨౨ 3. 

వారి. న ౧౦, అ, 

దబ్బవనం బెళ, వ వి. (దబ్బళాసం బళ దర్భలతో 

నిర్మి ౧చిన సజ్జవంటి ప్యాత్త్మము, దబ్బసంచి. “గీ, 

నునుదబ్బస' ) బెళయును, జెరక్ట 

గొడునును జ a దాల్చి కుతుకమున” వార, 
౭,ఆ ౧౨ 

షష నొజ్జయు 

దలలును బజుడులు దబ్బజ మిడిసిన గ్రుడ్డులు దబ్బాటు=డబ్బాటు. (శ. ఈ వా) 
బడంకిచెవులు.” కు. సం, ౬, ఆ, 3౭. 

దబ్బజకత్తియ ద్వ విణ, (దబ్బజగాక_త్తియ,) దబ్బజ 

లొడునది. (శ. ర) 
దబ్బజకాండు, జే విణ, (దబ్బణ+- కొండు, 1.దబ్బజ 

దబ్బి చిప్ప. బే. వి. తాటిచెట్టు బద్దలుచేయు సాధన 
విశేషము. (శ, ర బ్రాం) 

దబ్బు. దే. న శీ 1. చెప్పు. గటా, ఉల్లములోన 

లాడునాండు; అసక్యమాడు వాండు. “క కొఅంత 

వడుం దొంటినోములు,ద ౬ంగుక్ మణి బ్రతుకు 

చేండ్డు కలంగుకు సిరి దృబ్బజి కొండకు...” 

అచ్చ. అయో, 3౨, శుక. ౨) ఈ ౨౯౯; శ 

మోసగాడు. “గీ, నిన్ననే నన్ను మొజంగి నా 

చిన్నదాని నక్కుటా యోడలేవున నమికొందు, 

పమటిఫొ డాజపిడిచితి నింతె కానియంతదబ్బటజ 

వాండ వీ చొదొ కాదొ.” శుక 9, అ 38; 

ర. విలానవంతుండు. “గీ, భాజవవ్వుకు గనగసల్ 

జాజీకాయ,నెనగ లనుములు వ తి మం మునగ 

పువ్వుకొ బ్బెరయు మంద పాలతో హార్చి శ్రావి 

యుబ్బు దబ్బజకాండు నీ కబ్బు టగునె”” వ ప్రబిరధ్గ. 

౬ర ౧౪ 

దబ్బజయాటం. డే. వి, (దబ్బజణ+ఆట,) విలాస క్రీడ, 
“న, , . పరివంథుల నుద్ధతిం గూల్చి కూల్చి యు; 

"గ్లడు వపగణాత్తురుల్ బహుళన్హైరికభారలం బోల 

శారదుం,డుడుగక కుంచె వీచుచును నుబ్బున 

దబ్బణయాట లాడంగన్ల వారి, డా ౭,ఈ.౧౯2. 

“ేనునుచు నుందునా చే నొక దబ్బు ద బ్బెదన్*” 

సా, ౧, అఆ ౭౧; 2. బొంకు. “కీ ఎంత చేసినది 

నేం డవ విన్నం గన్చం జోద్యము గాదె మతి 

దబ్బు దబ్బివ నిష్ప. వలె నుండవలె మెచ్చవలబె. ,” 
సా. ఏ, అ ౨౦౮ ఏ నూట, “డా, డిల్లము 

లోన చేనుకజచు నుంచెవొ చేనొకదబ్బు దబ్బి 

దన్. సా, ౧) ఆ. ౭౧; 2. బొంకు. “సీ. ఎత 

చేసినది నేం డిది విన్నం గన్నం జోద్యము గాదె 

మలి దబ్బు దబ్బిన నిటుువ ౪ నుండవలె మెచ్చ 

వలడి ,.” సొ 3, ఆ ౨౦౮; 3, మూక; 

మూకుడు. (శ, ర చూ దబ్బు 'వెట్టు.) 

దబ్బుడు* బే, వి. మూంశ్ర దబ్బడము. (శం ర) 
దు జే, శీఘ్రముగా. ki 

గొ ష్ష్ ద భుజంబులు దబ్బున జఆచుకొని.” 

నీలా. కి, ఆ ౬౨; 2, స్పష్టముగా “క, గుబ్బలి 
ద్ర నరినీంగమ్క దబ్బఆరక్క.నుడు న నో దవ 

వల్బ్ము_టయుక్, దబ్బున వింటీదిగద యిది, 

గొబ్బున నీ వరిగి దొరకు గుజుతుగం జెపుమాలో 
అచ్చ. నుం, రాలీ. 
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దబ్బుర = = డబ్బుర. (గిన్నె) “చ, గరిక యొర్తు 

జ్వాంయచవకంబునం జందురునీడం జూచి వళి వెటి 

వక గిన్నెలో నిఆికి వీండు' హరింవయం జాగ పీభ్ప 

పీ సజవగుదొ oXe¢ బట్టుకొని చేడు మొదర్ 

చదియాయి వకవ. "ధరం గృళియింషం జేతు 

నని దబ్బురలోన మధించెం జేతులన్ .” రుక్షి. 5, 

ఆ. ౯౨. 

దబ్బువెట్టు. చే. స. (క్కి. (దబ్బు+- పెట్టు) మూయ, 

మూక వేయు, “ఆ. మగనిరాక యొటింగి మగువ 

యొయ్యాన 690క్రుమగనిం చొచ్చి యింటిమజుంగు 

నందు6, గల్లుగో లెమునను గదియించి యామో౭ద, 

గంప దబ్బు వెం గదలకుండ.” భల్లా ౧, ఈ 

(శ. ర 

దళ క్కా-రము, సం. వి. అ, పుం. కాలితో జీలమ్మిందం 

దన్నినపుడు గల్లుధ్వని. “క ధిక్కా-రంబులు చరణ 

చృభక్యా_రంబులును మెజియ., .ఉదీర్లులె పోరు 

ఛెడన్.” భార శల్య. ౧౭౫ 

దభ, ముం నం. విణ. (అ, ఆ. అ) సూత్రము; నన్న ము. 

దషోకుండు. సం విణ. (ఆ. మిశాం ప 1. అడంచు 

పాయు; 2. శిశీంచువాండ్కు దండించునాండు. 

దమశము. సం. వి, అ, పుం, 1. దండనము; 2, శ్లేశము 

నోర్చుట్క; శ. ఇం ద్రియన్నిగ్శ్ళవాము. 

దవనము, సం. వి. అ, పుం. 1. దవనముళీ'. 2. మొల్ల, 

కుందము'ీ. న. 1. ఆణంచుట; 2. దండనము, 

శిక్షించుట 8. చాహే హ్యేంద్రియన్నికృ వాము. విణ. 

(అ. అ. అ) అణంచునది; wey శాస చునది, (అ. 

ఈ. అ) అణంచుటకు సాధనమైనది, 
దమనీయను, సం, విణ, (అ, అ. ఆ) 1. అణంహ 

దగినది; 2. శి కీంపందగినది, దండింవందగినది. 

దవునుండు, నం, వి. ఈ పుం. 1. ఒకానొకముని; ర్త 

శూరుడు; 8, దదయంతిసోదరులలో నొకడు. 

దమము, సం. వి ఆ. పుం, 1. అణంచుట,; ర, దండ 

నము, శితీంచుట లి. బా 'హ్యూంద్రియనిగ్రవాము; 

ర్వీ, శ్లేశము నోర్చుకొనుట; ర్, ఆంతరిం ద్రియని గ్ర, 

వామ్ము 6. బురద, కర్టమము. 

దముయిత్ర. సం. విణ, (బు, త్రీ బు) 1. అణంచు 

చాడు 2. దండించువాండుం 

దమి. సం. విణ. (న్, నీ, న్) 1. ఆణంచువాందు; 

2, దండించువాండు; టిం చాహం ద్రియన్నిగ 

దమింమే. సం. న 

దమియించే = 

దమ 
= 

వాము శలవాండు; 4. అంకరిం ది యని గృవూము 

గలవాడు. 

స క్రిం 1, ఆణంచు, అణంగధ ద్రోక్కు-* 

“కీ మంగవిరారుమున bh జాలు 

గాలిగొండ దమించం జాల చెట్టునో కాకీ, ౨౨, 

అ. ౧౦౫; 2. దుడించు, శిక్నించు. “క. దమి 

యింవం వగినవారల, సమయమున దమింది,, 

భార. శాం. ౨, అ 8౯౫ 

దమిత. సం, విణ. (బు, శ్రీ" బు) 1. అణంచు 

వాడు; 2, దండించు నాడు, శిక్నీంచువాఃడు. 

దమికము. సం. విణ, (అ. అ, ఆ) 1. అణంవంబడినది; 

0, దండింపంబడినది; శ. దవముముగలది, 

దమితవ్యము. సం, విణ, (అ. ఆ. అ) 1. అణ 

దగినది; 2. దండింప'దగినది. 

దమించు 1. ఆణంచు అణ 

ద్రొక్కు “సీ, సర్వలో కాంగనాసౌభాగ్యగరి 
మంబు దమియిం చుకకమున దానినాము. గీ. మభ్ర, 

భారతి దమయంతి యంచు నొడివె నైవ, వ 

ఆ. ౯; 2 దండించు, శితీంచు, “కః దమియింపం 

దగినవారల, సమయమున దమించి నారిసంవదలు 

మహీీరమణుండు దవదుబం జారము గా స కుళూర్చు 
జనము రాగిల్టంగన్.” భార. శాం, ౨, ఆ. 3ళా౫. 

దముసనుండు. సం, వి. న్, పుం. అగ్ని, 

దమునుండు, సం. = దముననుండు. 

దమ్మ (డు, వై, వి, (సం. ఛార్శికకి) కపటము "లేని 
వాడు ధార్మికుడు “ఊ...ఆర్హిం బొందం 

గత మెయ్యుది నీకును మే మొనర్చంగా, నయ్యెడు 

కార్య మెయ్యది భయంపడ కిం కెజింయ0,పు నాఫు 

డుం, న న దమ్మ6 డని దుర్భరహార్ష ని 
మన్ని క్రయ. భి. ఆ. ౯. హారిశ్చ, ళ్, 

ఈ ౧౦౧. 

దమ్మ ము దె. వి (సం దృమ్మః) నాలుగు కానుల 

నాణెము, కాకణీదతుష్తయరము, కాసనం 

గాను గాకణిపేరు విలసిల్లు బ్రైక మంచన 

దద్ద నయము వెలయు దమ మసంగను చార మనం 

గను దచ్చశుష్రయసంజ్ఞ దనరుచుండు.” ణం. 

భా, ద్వి ౨౭6. (సం ధర్మః, క* దమ్మ ధర్మము. 

(చూ. దమ్మరాజుం) 
దమ్మ రాజు, ద్వ ఏ. (దమ్మము- రాజు.) భారి కుం డైన 

i ఛార్మి కండు. “సీ, తమచారి గుమిసాడి 
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దమ రాబూబకత్రల్ నోటికడ్డము "లేక నొడిని దయాళువు. సం. విణ, (ఊఉ) కనికరము గలవాండ్తు, 

క్ కువల. ౨ అం we 

దమిజి. చే. ని (హిం. 
అలై అ 
వాసము, శెండదుకోసులనాకోము ఆని కొంది, దయిత్ను వ్ర. సం 

(శారు 

చమ. చే, ఏ. 1. అదుస్సు వంకము. (శ. ర. (బౌ) 
2, పొలము డఊోడ్నుటశై నీరు పెట్టి దున్నుట. 
(బా వా [వంకిలమగు. (శ. ర. బా) 

లో 

దమ్యశొను. దే. అ. క్కి. (దమ్మ+కొనుఎ) అడుశగు, 

దమ్ము చేయు, చే సం 8" తడి-గానునున్న పొలము బాగ 

గాదున్ను. (బౌ వాం 

దమ్యుమానము, సం విణ. (అ. ఆ, అ) lt. seas 

బడుచున్నది; 2. దండింపంబడుచున్నది. 

దమ్యము, సం వి, అ. పుం. దున్ను టకును బండిలాగు 

టకును బనువజువంచగినవయను గలకోడెదూడ. 

విణ. (అ. అ, అ) అణంపగగినది; 2, దుడింవం 

దగినది " 

దయ, సం, వి, ఆ, స్త్రీ కృప కనికరము, 
దయశేయు. ని. అ. క్రి. (దయ చేయు,) క. వచ్చు 

(వ్యవ) శేపు డియజీయుండ్యు 2. పోవు; వె 

(వ్యవ) వచ్చినవనియైనది; కాయుట్టి శను రింక 

దయచేయ (డు; ర కరుణించు, దయచూపు. న 

శాయిబారంబు!: బంెపి నీరనుణి కృష్ణరాయ 

భారంచు మోచె టూ బప సన్క బాల ద మ చేయు 

టకు ముద్దరాలునుమి; యేమెఖుంగదు గోల 

భూసోక తిలక.” కృప ర, అ. ౧౩౨౨, పార్వ. 

౬, అం విం. న స్ట "ఇచ్చు. “కీ కను జాచి 

శిథిలబంధశిరోజ యగుట నయ్యతివకు ముక్త కేళా 

వాషియంబు, దయవేసీ,..వరముల నొసణి,,.” 

పాండు, ౫ అ. ౧౭. 

యవపడు. మి. ఆ. (క్రి, (పయ4పడు.) జాలినొందు. 
“క దయవడుటనొ గురుజకు లని భయవకుటనొ 

శాంతి చేమొ చొతాస శరో,చ్చయములు గడు 

వాడుటనో, కయి నిరార్ట్య్యా పార మయ్యెం గందర్పు 
నకున్*' కాళిందీ. ౬ అ. ౨౭౨. 

దయవాండు. మి, విణ. (దయఇషవాండు) కారుణి 

కండు దయగలవాండు. “మ నిక్కుంపుగా 

రాధహె దయవాండై యపు డున్నచిన్నెలు 

నృథార్శత్వ్వంబు లయ్యిం గడున్.” రాధా, 3, 
అ ౧9 

దమోడి అయిదుకానుల | వయితు(డు. సం. అ. పుం. 

ర్డీ 
దయిత, నం, సి, 7 త్ర స్రీయురాలు, భార్య, 

పలి, 

(ఊఉ) దయ గలబాందు, 

ప్రీయుందు. 

జి దయివాటు. దె, ఈ క్రి, 1, అతిశయించు. “కనను 

రంగేశ్వరవబయుగ, భు; డరథజనానిరూ ఢకనితా 

సా మాజ్యుని శేషము క ఎృస్పనుధీకనయుని బిలిపించి 

కరికె దయ న * శళాం పీకి ౨౪, 

విజ, ౧, ఆ. ఉరి; 2. నెజవేలు, “ఊఉ. నోములు 

నోచినమ మలు య. దయివాజ ని త్తణీన్, 

చామరళంపరై (ప్రీయులు చారుషివో రము సల్ప 

"స్వా, 9, ఈ ౨౯; 8, పొంగిపౌరలు, నిండు, 
LES అనుగుణాబ్థి దర్యామ వ బెల్జచో దయి 

వాజు( "ఆరలె ప భూతి "వసు. ౬, ఆ, ౯౯, 

అరిశయించు, Wr 

మడిం దనవేలుపు న్నిలిపి మర్కిభరాముశహోను 

గొలర్చుం గూరీ దయిలువాళి నబ్దులకరీమునకుక్ 

సరి యెవ్వ రిచ్చటన్*” యం ౧, అ. ౬౬. 

దయ్యము, చై వి (సం, డ్రైవ్ 1. దేవుడు, 
“క, దయ్యము నాశేల యిట్టి మై నృ్యము చెచ్చెన్,' 
భార, ఖమ్మ +. వ ఈ ౨౮౬. రాస్గువు 9, అ. 

దయిలువాలు, జీ.అ, క. 

౨౫%; 2. వేలుపు, దేవన గచ .* + దయ్యాపుమూ! 

కలు వెండికొండపె, ననయముం గాపురంబులుగ 

నన్ని సం గాచుచు నుండు నెకయున్*” యః 

3. సళాచము, “టా. ..ఛవత్తనూజ 

క్కీవయ్యము సోకకనో మిగులః దావము నొందు 

చు నాడు నా:టీకిన్, దయ్యం దొడంగె,..” 

భో, వ్య ఆ. 532. స్వా కో, ఈ ౧౦౨; 4 

విథీ, అదృష్టము. “క. అబ్యిరు బెజంగున కప్పుడు, 

కయ్యమున కుం బరమసాధక బుగం గలిగెన్, 

ముయ్మంచుతుంగ యచ్చట దయ్యము నేర్చు దిను 

నెప్పెనం గురునాథాల” భార, నొ. గక. వార, 

rt, అ. అర. 

దయ్యుు, చే, అ. క్కి. l. కృశించ్చు చిక్కు క్త 

భవ ్తనూజ శృదయ్యము సోంకునో మిగుల 

ఊావము నొందుదు నాందునాంటిక౯ా, దయ్యం 

దొడంగం భో. గు ఈ ౨9౩; 2. అలనట 

నొందు. “ఆ,ం.,కడిందిమోోత్ర  మేనకంీర 

వంబులుు తికి తాంకి దస్సీ కట్టుఐ "జె క్రీడా, 

13 0, 

౧, ఈ ౧; 
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దర, బే వి, (క. దర) 'వెలమూల్యము. “నీ కొనుట! 

దర చారణ యనంగ మును గృయము.” ఆం. 

భోం ద్వి, ౨౬౭. 

దరణము. బే. ఏ. ఎెనిపి దిడబ్బు లనాణొము. (శారు) 

దరత్తు. సం, వి, ద్. స్త్రీ 1. హృదయము; 2. గట్టు, 
ఒడ్డు; త. పర్వతము; కీ. భయము; ల్. నది. 

దరదరకలు. జే, వి. బ. నిగ్గులు. “క తెరతెరలై శిల 

లురులకొ, దరదరకలు జేరి నునుపు దార్కొన 

శరధిక , మజణీమణీ మందరగిరి య్య _క్రలీం దరి 

శ్రాడునను ముఖ్యదం బై తిరి్ళన్* లంవి౨అం౬ం 

దరచారు. హిం. ఏవి, కొలువుహూటము, (ట్రా వా 

దరమము, వై. ఏ, (సం. ధర్మ 8) విబ్లు,ధకుస్సు,. 

(చూ డరమంపుటొజ్జ.) 

దరమంపుటొజ్జ. వై. వి, (దరమముగాజజ్జు) భనుర్విద్యా 

గురుండు. “సీ, దరమంపు టొజ్జకుం దనే లాొసిం 

గన యేనాది మా కితవెనజేండు 
౧౬౦. 

దరము. సం వి ఈ ఫుంన |. గొయ్యి, ర్హము; 

2. శంఖము; 5. భయము, విణ. (అ, ఆ. అ) 1. 

చీల్చునది చించునది; 2. అల్పము కొంఇెమైనది. 

(దరవోసముఎ) డీ విణ. కొలందిగా ఆల్బముగా. 

లకీ దరకొళ్ల థం ఎటైనధ మిల్లభారంబు , క 

గి ఈ ౨౯౦ 

దరవీడు. చే. స. (క్రి. (దరవీడు) చలింవంజేయు, 
లోంగొను, “కం వనరువాలోచన చక్కందన 

మునం దనమనము మరుండు దరవీడం న జ్ఞన 

భోజనములు దీటీ-చి, జనవతి చనుబెంఛం గేళిన 

దనంబునకున్.” కకు. ర, ఆ, ౯. 
దరవు బే, వి భత్యువిశేషము. “ద్వి. వరుగు లప్పడ 

ములు వడియముల్  గంగునురుంగలు దరవులు 

నుష్వుటుండలును, వడలు మడ్జెంగ లడ్వములు 

పీణీలం.” ఎప్రభులిం. క, ఆ, ౧౫౦, ఫు, 

దరాలు. చే. ఏ. చలించుట, వకాళించుట మొద 

లగువాని కనుకరణము. “చ కలకలనవ్వువట్రువ 

మొగంబు దరాలను చేర జేసీక నూలు, + కవల 

వ, ఆ 5౨౨. 

దరి. ఉభ వై. ఏ. (సం, తీరక) క, గట్టు, ఒడ్డు. 

(వ, బంధం 

వార. 

దరి 

లేనిసొగను లేమటక చేస్తిదలు చెజంగులవాయి 

దమ్ములు నెలంగ.” నీలా, ఏ, ఆ. ఆరా హరి, 

ఫూ, ౨, ఆ, ౧౫౨; 8. నమోవము. “సీ బొబ్బ 

లిడోొంచు నరిగిరి ప్రోలిదరికి.'నీలా. ౨, ఆ. ౬కు 

సా, 3౨, ఆ ౨౨౧; కీ చజియసానువ్రు “ఆ 

అధికదర్పయు క్షమె బలీవర్టంబుననముదరి విదార 
అంబు నేయ గాలం (దవ్వునట్లు .. ,” ' భార నభో, 

౨ ఆ, ౧౮౨. య. ఏ, అ. ౧; ర, దిక్కు;శర 

ణము. “టా .,బ్రతుకుక్తోవకు వచ్చితి లేక 
యున్న నా,కుం దరి లేక యుంటి నిట గుందుదుం 

గాడి తనుంగువల్ల వాలే హంస, ౨, ఆ ౧౨౫ 

సం. వి, ఇ, స్తీ గువాం 

దరికొను. దే. అ. క్రి (దరిశకొను) 1. మండు 
జ్వలించు. “ఆ, కొడుకచావుకంటెం గోడలియడ 

లున(,బెరి(గ కోకవహ్ని దరికొనంగ్య నంకరంగ 

మిష్పు డగ్గల 'మెరియంగం దొడం౫ె..* భార 
స్తీ" ౨ అ. రర, రాజు చ. ౨౩ ఆ ఇరా 2 

కాలు,దగమగు. “వ... స్రాణేళ షరి యేచందంబున 

మద్విరహా వేద నాద వానలంబునం దరికొనియెదవు.” 

నెవ, ౧, ఆ ౧౦౮ ఊఉ హరి ౬ ఆ ౭ 

ర. అంటుకొను. *కా ఎెండినవయడవిక్ దరికొని, 

మండెడు కార్చిచ్చుమాడ్కిి...” భారం భీమ క 
౧; ఆ. ౨౯౪, స క" దహించు,కాల్ను,. కక" 

జగముల పొడిపొడిగా దరికొనియెదు చనెడపక 

యించుక యనుజ్ఞ యిమ్ము మహాశక్తా” వారి, ఫూ 

6, ఆ, ౧౧౫ దళ. ౧, ఈ ౭8౯. 

దరికొలుపు దే. స. క్కి. (దరికొను ధా శ్రే) 1. 
కాల్చు, దహించు. “వ... ఇట్లు 'కావీపురంఖు దరి 

క్రొలిపి కృ త్యాసంహరణంబునం గ ఎకేకృక్వ్ణంటి 

సుదర్శనంబు చా మోడదరబేవునకుం బొడనూపి 

సుఖయిండె...” ఊ. హరి, 5, ఈ ౧౫౬ డ్డి 

ముట్టించు, ఆంటించు. “క క్రూరాళ్ళు లగుచు 

లామ్యూగారంబున వారు న్నిద్భగెకొని యుండ, 

చారుణళిఖి దరికొలిపిరి, ++” భొగ.కి,స్మంం.౧ర. 

దరఖాస్తు. హిం, వి. (హిం, దర్ ఖస్స్ఎ చ్రాకమూాల 

ముగా అడుగుట; వ్రాంతమూలముగాం జెవ్వు 

కొనుట (ద్ర వొ) శి 

“క చర ములు దరులు గాలం బాజె రక్తము | దరిజీ, హిం, వి కుట్టువనివాండు. (ట్రై, వా 

నదియైలో భార, ఆను. ౫ ఆ, క౧*. ఆమం ౨, 
ఆ. ౭౯ 2. పేర్మఆంతము. “గీ, మజియు ధరి 

II==ల 4 

దరితము. సం. ఏి53, (ఆ, = ఆ) భయము కలదిం 

పింకి, 



వది 

దరిదాపు, ద్వ, వి. (దరిశాదాపు) 1, ఆశ్రయము, 
ఆధారము. “క, సురథాని యేల రక్కసి,సురధానీ 

లీల నముచిసూదనముఖ్యుల్. ందరిదొా పెబులక,లి 

దశా. ఈ, ఆ. ౧౨౨; 8, సమాషమము, “క, 

మేరువు, దరిదాపునం గూడి మిగులం దహకవా 

వడుచున్*ో దశా. ఈ, అ, ౧౨౨; లి. వాద్దు, 

మేర, “గ. కుంది తలపోంతలకు మదిం గొల్ల విడుచు, 
విడిచి దరిచాపులేమిం 'బెన్వెశల మునుంగ ల్ వభ 

చీ ఈ ౧౧౧. 

దరిద్రత్ *, సం శ్ర, 

చున్నది, 

దరిద్ర ణము. సం, వి ఆన, బీపఠనముచారి దము 

విణ, (అ. ఆ. అ) శీణించినది. “సీ. అతిదరి 

న సహ ప్రా లేయకిరణబింబంబు 

వ్రాలి. నష, ౮ ఆ, ౫% 

దర్శిదితుండు. సం. విణ, (అ. ఆ. ఆ) l.ద 

2, దుర్గతి నొందినవాండు. 

దరి చుడు. సం, విణ. (అ, అ. ఆఅ) 1 బీదవాడు, 

ఫనహీనుదు; ద, దుర్హ తినొందినవాండు. 

దరి బేసి. చే. ఏ, 1. ee దైన్యము గలవాందు. “సీ. 

భుజమునం గు-బరంబు ధరించుకొని సోలు దరిబేసి 

యగుచు బేళాళుం డొకండు” జై. ౫ ఆ 
౧౯కు 2 లుబ్లుండు, వీసీ విగొట్టు. శి *ధర్శ 

కార్యములలో దరి'బేసిఃనుంచిన నిచ్చునా కన్ను శ 

చచ్చుంగాక,” వేణు, శ. ఏ6. 

దరిమిల, హిం. ఏ. తరువాత  చొనియనంకఠరము, 

(బ్రైం వాం 

రిసించు. వై. స క్తి. (సం, దృళ్ఎ చూచు 

“...జమ్ముక్ ౪ దరిసించునళిమతంబును నరుెం 
ముచు నుండి మండలాధివ యంకన్.” వక్త ౫ 

అ. ౧౬౮ా భోగ. ౧౦, స్కం, ఉ ౧౧0. 

దరిసెనము. వై. వి, (సం. దర్శనమ్) 1. చూచుట, 

కక్ష ధరణీను రనందన స్కీ దరినెనమున మేను 

ఫౌదలె దనిసెను జీత్తంబు,.,” కుచేల. ౨; అ. 
౭౬; 2. రాజాదులను జూడంబోవునపుడు తీసీ 

కొనిపోయి యిఇ్చెడుకానుక “క గిరిరాజు తన్ను 
డస్ధజ్కనరు'జెంచిన నమ్రుం డగుచు నజ్జదళొాతీక, 

/ దరీసినను "పెట్టి నిలిచినం,గరుణయుం ముం 

"pe గటికంఠునకున్.” వీర ౧ ఈ ౨౧౨, 

నార ద, ఆ. ౧౨ కం 

పేదయగుచున్న,దుర లివొందు 
౧ 

రిద్రుండు; 

se 

యనానాననా నాడుల వుమ నామా భాలటానాబలాలానా వభ నలమి పా లానామా ను దాాాజాననాడాపినో సానా లాగ నాానాచాలాచపానలాలానానాననాధాచా బాజా ాయంా యయా తాజా ాతరాతనాలకా సంజ జాడ ాడలాాలాడాలానా నాతల. కాకా జాడనిజుతాా నత తాలతడాతంంాయా డాయ ాతాచ నాడా జాసననాజాాానాయ కాయా సనా. అర సా కాస ర సస ద చ చడ సడల నాడా. ద. దా దాతా లా తా తాకా ాానస కాగా దడా మాయా దాదా దాతా సాన దాదా తాచు జానా నాదా జా క నాల. 
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దరుజే. చే. మ గచ్చుళ్రూకతో రాలను గలుపుట, 

(శర ద్ర. వాం) 

దరుబారు. హిం. వి. దర్బారు, కొలువుకూటము. “స్వీ 
ఈఆరుబారున నెపుడు దొచారికులం గని మేడి 
హుదురావు లెవ్వ గీ. రు... ఆనంద, పీక 
౧౧౬ 

దరువు. వై. వి. (సం ధ్రువాఫ 1. గీతివిశేషము, 

భవ. “ను. వనివడి నిచ్చలుం బరమభాగవ 

కేం ద్రులు తొనమాడి పవునపుడు కౌరిమోంది 

దరువ్రుల్ నరనసంబుగం వాడ...” వరావా, ౯, 

అ. ఇళ; 2. తాళము, (శ. రు 

దరువుచేయు. వై. అ. క్రి. తాళమువేయు. (శ రు 
డరువులువెట్టు. ద్వ. అ. (క్రి. (దరువులు"పెట్టు.) గీక 

ములుపాడు. “ద్వి. 'దోకొన్న గతులతో దరువులు 
" వెట్టవై కంఠమున నుండి వచ్చి శళారియకనికిం 

(బ్రత్యత్ మయ్యె సాహ ద్వి పరమ, రా ఈ, 

౫౬౬. పు 

దర్జా. పీ*ం. వి. L మెట్టుపై 

గొప్ప, (బ్రాం వా 

దర్జీ=దరిజీ (ట్రై. వా 

దెర్దరము, నం. వి, ఈ పుం, కొంచెమువగిలినకుండ, విణ, 

(ఆ. అ. అం ఇంచుక వగిలినది. (పాత్రాదికము, 

దర్జరీశము. సం, వి, అ, పుం. |. కచ్చ; రి మబ్బు; 3 

 చాద్యవోేవము. 

దర్దుర. నం. వి, అ. స్తే దున్తా దేవి, 

దర్దురము. సం, వి. అ, పుం, స్టా. కప్పు 2. మబ్బు; 

3, వాద్యవిశేషము; గీ, చర్వకనిశేషము, 

దర్ద్జు)ణము, సం, విణ, (అ. అ. అ దద్దురురోగము 
గలది. 

దర్జ్రవు. నం వి ఊ ది. స్తీ" దద్రువు దద్దు 

దర్నకు(డు. సం, వ అ. పుం. సమన సృథుండుం న on 

ఆ. అఎ దర్పము కల్దించునా౭డు. 

దర్పణము. సం, వి, అ, పుం న. 1, అద్దము; ముకు 

రము; 2. వర్వరవిశేషము, 
దర్పము, సం.వి, అ, పుం 1. గర్వము అహం 

కారము; జ, కస్తూరి మృగమదము; 8, విధము, 
రీతి “ను,, రభసోన్రాద, కి యకా సంభ్రమ, 

వ్రదమై మందర మంబుథిం గలంచుదర్చం బ్ 

నొక్చించుడున్, దదడనీకంబులం వాణీ, ,. re 

భ్ ర, ఈ ౧% 



దర్చిం 

దర్చించు. నం, ఆ. శ్రి" గర్వించు, తుద. (నరసిం 

హావ తారవర్హనముఖ) “శా, చించుకొ హృక్క్ల 

మలంబు కోణికము పర్షి ౦చున్ . =, దుష్టానువన్ 

చ్రచ్చి దర్పించుక .. భాగ. ౭, స్కం'౨౯౬. 

ఊడ రా. 3, అ. ౨ర౬ 

దర్పితుండు, సం, విణ, (అ, అ, అ దర్పము గల 

వాదు 

దర్బారు = దరబారు. (టాం వా 

దర్భ. సం, వి. అ. పుం. కుశ, తృణవిశేషముో. 

దర్భప్హ్రము. సం. వి, అ. న, జెల్లు కాశమునో, 

దర్భపోటు. మీ, వి. (దర్భ్శశాపోటు,) శ్రౌద్దములయందు 

భో క్షలు భుజించునాహారము. “గీ, దర్శపోటుల. 

దిని లేనికణుల మెత్తి, నంటి పిళ్ళ శేషము భుజించి 

4 ఆము ౬ ఆ, ౬౯ 

దర్భమాద్రిక. సం. ఏ. ఆ స్త్రీ, దబ్బయుంగకము, 
వవితి పుముడివలె బంగారముతో: జేసీనయుంగ 

రము, “సీ. శోకించు వృద్ధభూసురుం జాతక పిళ్ళ 

దత్తగర్భముద్రికకుం జ్పిత్తంబు గలంగి”. పాండు, 
3, ఆ. ౫౦. 

దర్యాప్తు హీం, వి. విచారణ, (బ్రో 

దర్వము, సం. వి, ఈ పుం, పిళశాచము. 

దర్వరీకము సం. వి అ. పుం కే, గాలి వాయువు; 2, 
వాద్య భేదము. 

దర్వరీకుండు* నం, వి, య ఇంద్రుడు, 

దర్వి. సం. వి, ఇ. ఈ. స్త్రి. 1. గరిటె; 2 మిల్లి, 
(శ. రు; 3. పాముపడగ, 

దర్వీకరము. సం? వి. అ, పుం. పొము,సర్పముం 

దర్నుండు, సం. విణ. (అ. ఈ అఎ ఫఘాతుకండు, 

హింసింభువాండుం 

దర్శకుడు, సం, వి, అ, పుం ద్వారపాలకుండు. విణ. 

(అ. రికా. అ) 1. చూచువాడు; 2, చూపు 

వాండు; లి. పరిశీలకుడు. 

దర్శనము సం, వి, ఆ. న 1. చూచుట 2, చూపు 

దృష్టి; ర. చూపుట; క. పరిఫీలించుట; ల, 

1509 దల 

యనుచేవ తాపురంధి), పొవడముచేసి ' ఇరానీ 
భయముతోడ, నట్టి పౌరిజాతమాల్యంబు వారికీ 

దర్శనం బిచ్చె దీవించి తాపసుండు” హర, క 
ఆ. ౧౫. పి శకం, ౧, ఆ ౧౩౪. విణ, (ఈ 

ఆఅ 1. చూచునది; 2 చూపునది; 8, 

బోధించునది. (అ. ఈ. ఆ) 1. చూచుటకు సాధ 
నమెనది; 2. చూపుటకు సాధనమైనది, 

దర్శని. సం. వి. ఈ, స్తీ. పుంత ఉపరథ్య, 
దర్శనీయము, సం. విణ, (అ ఈ అ 1 చూడం 

దగినది; 2. చూపందగినదిి 8. మనోవారము. 
భార, విరా. ర, ఆ. ౧౬౩, 

దర్శము, సం, వి, అ. పుం 1. చూపు చూచుట్య 2 

అమావాస్య; తె, అమావాన్యనాండు వేయందగిన 

యిస్త్ర, | 

దర్శయిక. సం, వి, బు, పుం. ద్వారపొలకుండు, విరా, 

(బు, శ్రీ. బు) చూపువాండు. 
దర్శి, సం, విణ. (న్. సీ, స్) (సమాస్తాంళములంబే 

(పృయోగింపబడును) 1. చూచువాడు. 2 
చూపువాండు; 8. ఎజుంగువాండు; శీ, వరిశిలించు 

వాడు: 

దర్శించే. సం, సః డీ చూచు. “డ్, పంత "మెనంగం 

దన్నగరభామిను లబ్దము లంఘీః దోయు చ,క్యంత 

విలాస రేఖ బరి ఖాంబుప్రులక వివారింపం గౌతుక్క 

భ్యాంతమనస్కు_లై చిలువరాకొమరుల్ దలలె త్తి 
చూచి దర్శింతురు గూఢపాద్య్వనిత 'లెంతయు 

ద్రీడ శిరంబు వంవంగనస్ *” శళశాం. ౨ ఈ ౧౩9 

(గారవవిభేయకలతో "పెద్దలు మున్నగువారిని 
చూచుటయందు తెలుంగున ప్రాయికముగా నువ 

యుక్తము) హరి, ఫూ 3, ఆ ౧౨౭. 

దర్శింపించేు. సం. నం శ్రీ" (దర్శించు ధాం ప్రే 

దర్శనముచేయించు. “ఆ... , ఆచటీమం త్రి వరుల, 

వాడు దోడుకోనుచు వచ్చి దర్శింపించె, గనక 

రత్నచయము మునుము గాల” ద్వా. ౧౧, ఆ 

౧౭౧ [2. తెలువంబడినది, 

చ్నేకృము, కన్ను; 6. బుద్ధి 1. జ్ఞానము, "తెలివి; దర్శికము. సం, విణ, (అ, ఈ అ) 1. చూహబడినది; 

రీ. ఒకాసొకళా స ము; 9. ధర్మము; 10. కల, 

స్వస్నృము, 11, రంగు 12. అద్దము అదర్శము; 

. తతి. యబ్లము 1డీ రాజాదులను జూచునపు 

. డీయంబడుకానుక. (ఈయ | ము సంస్కృ్భృత గ్రంథ 

ములయందుం గానకాదు) “గీ, కనకుం బమోచ 

దళ్సెనముః మై వి, (సం. దర్శనమ్). కానుక “సీ 
దశ్చెనం బిచ్చె ఇద్ధానిం నోమటి. . కాశీ. “ఈ; 
అ, at an జి శముం ళు, ©, ౧%. 

దలల్.. సం శ్ర విరియుచున్నదిి విచ్చుచున్నదిః 

“క ధలదరుణన్లరుణకిసలయ, విలసకేలభరిత వివిన 



దల 810 దవ్వు 

వీథీవిచరుక్కలకంఠ శారి కాశుకుకులకంఠ ధ్వనులు దవము- సం వి ఈ ఫు, జే వనము, అడవి; 8, 

ఇవులకుక్ జవు లొనంగున్.” పి శకుం 4, ఈ| శార్చిచ్చు, 

౧96. దవసము. దే. వి. (క, దవసవు. ఈ తవసం) ధాన్యము, 

దలవము. సం. వి. అ, పుం. ముఖ చతాణము. (శర సు నంటు కొలంచు నా 'ఛాన్యంబు రాజిల్లు 

దలము, చే. వి. ఆధిక్యము, గొప్పతనము. “సీ తను, *"* కం భౌ ద్వి, ౨౨౬. 
మధ్య లోపరీ స్తనభార మని విధి దల మిచ్చె నాం దవళేము, వై. వి, (సం. ధవళః) గీతివిశేషము. “క ,., 
గృళోదరము తెనె.” కు నం. ౧౦, ఆ. 3౮. అర్ = వడంతులదవళములు చెండ్లిపొటలు సె న్ల 

విణ, అధికము. “క. దనుజాధిపుం జంపించితి, తని గన్.” య. ఈ, ఆ, ౧౦౧. 

సితివే సంకసంబు దలనుయ్యె ,..”'భె, రా. యు. | దనిస్థము. సం. విణ. (అ. ఆ, ఆ మిక్కిలి దూర 

౨.౨% వృక్క. ౧, ఆ ౧౨౬ 'మెనది, దూంతమము. 

దలముకొను, చే. ఆ. క్రి- ఆధికమగు, “కీ ాసలు | దవీయము సం, విణ. (న్, యసే. న్ ఎక్కు_పదూర 

నూడగ గుండె దిగ్గనుచ డ్ర్ సమూవాంబునకు దల "మెనది, దూరకరము. 

మునుక లగుచు, Se తెగుర "చే ఫె దవు, టె, వ్, (సం. దవీయః. ) దూర య దేశము. as 

యోడిగిలబడునటుగా డలముకొనుచు. aga దతుభర, పత్ని వచ్చి ఫురువఖ్లైషంబు చేండుచ్చుు 

ణారువెన్నిల నిట్టనొడిచె,” నిర్వ. ౬, అం గగ జాల దపుల నభవుమోలం బడిమె.” కు. సం, 

దలిమము, చన విణ, సన్ననిది. జ్జ సా గయోర్తు ౨ ఈ. ౮౬, అము, అ ౧౩౨౦. 

దలిమపు; పలివంబులు గట్టనిచ్చె, ,.”య. ఈ, ఆ, శథవుడ. వై. వి. (సం, దంష్ట్ర. క. + దవడి, త తవడైై ఎ) 

౧౯ తాలువు “సీ. తొలుఫ్రు చాలువు దవుడ దౌడ, 

దల్భము; సం, వి ఆ పుం. 1, చక్రము; 2. మూస వ. నలరును. . . అం. భె, sy ae 

' ము; 8, పాపము, న. వల్కలము, దవ్పుదుం హస్ (వాం దర ల కారుల రకు 
పరుగు. (బౌ వాం 

దల్శిః నం, వి ఇ. పుం. 1. ఇంద్రు,(డు; 2 ఇంద్రుని అ న టల 

వ దవుడు హిం. ఆ, (క్రి (అఖ్య్వాదులు ప్రుత 

త్ గతిలో పరుగెత్తు (టా. వా 
: ధం రా! 9 తు NC దల్లు. దప చాన “కం పెల్టుక్రొనం గురిసీ రకు దవ్వ. జి వి మానిన డిమిమే శ్ర తనిభాగము దూట, 

దల్జుగ6 దమచూడు బ్రాలకును దలమిచ్చుచు భ్రూ 14న వ 
rs ee సః ou వదములం జిగురాకు లొదవించి జంఘుల 

పట్ కలలు థం వ చన సబ స రతూణతిలకముల్ మురువుకొల్చ్పి; తొడల 
కునుమాంజలులన్. కవిక, ఏ, ఈ ౧౬౦. బారీ 

నరంటిద వ్షడరించి సొబగారుకటి సెం బరాగనైక 
దవ, చే. వి. 1. దుము. (శ ర; 2. చెజకకన,, 

న నన షి తము నించి.” కాళిందీ ౨ అ, ౨రర,రూ దవ, 

ఇత్వ సము వాడె దవ యన నిత్వగ, దవ్వగు. ద్వ. అ. (క్రి - (దవ్వు+ అగు). దూరమగు; 
మొప్ప" అం. భా ద్వి. ౭౫ సాం. ని. స్థా. ౯ నంబంభము'లేనిద ' “ఊ...ఈొచివ్వకు నీకు నల్క 

డవంత్రి. చే, విం అగడ్త, కందకము, (శం ర మెయి శృీసినయా పని సూఢవృత్తికిన్, దన్వగు'నేని 

దవతి, దే, వి. (హిం. దవాల్ ౨ సిరాబుడ్డి, మషీ యయ్యాభిమళం భొడంయగూడియు నిష్ఫలం బగన్ ఎ 

పాత్రము, “గీ. రసికుం డైనట్టికా లంపురక్షవాను, భార విరా, ౨, అ. ౨౮౬. చం, రా, ౧) అః ౯౨ 

తనరు బ్ర వండ మను 'పెద్దదవలిలోన, సాయి దవ్వు వై వె. వి. (సం. దవయః దూర జ దేశము. 

నింజారం బోసినచందమునను, గారులిమిరంపుగుంపు పాలు లేతెంచినా రని విన్న దు 

సొంపారం బక్షి” నాంస, ౧, ఈ ౧౪౧. రుగా సేగు ద 'ప్వెంత మైన” స్వా ౧) ఈ 

'జవనము. వె, ని. (సం, దవన) వానన గలమూలీకా | ౫౬. కారు అర, ౨, ఈ ౧౫౦. విణ. 1 అథి 

సిశేమను. శోరగడ. చేతి కళ్ళె నిదె న టు కము ఎక్కువ, “క. ఎఆులటొకొ నన్ను చెట 

 తోయజలోచన దొరను దవనము,” శశా, ౨౩| ఏయు సెజులనియట్టుండునొళ్కొ యెడ దవ్వగు 

అ ౧6౯ సుడిళా. మర్న, దింపు + టన్ మజకనొళొ. ,భారు అడి. ర, ఆ మర; 



దవ 

2. దూరస్థము దూరమందున్నది. “క,.,దవమై 
దెవమునం దిరిగెడు, నవ్విలసక్క-నక మళ్ళ నయం 

త్రము శజేనెన్.”” భార. ఆది. 8, ఆ. ౨%, దశ, 
౧౦, ఆ ౧౧౭కి. విణ, దూరముగా, “గీ 

ఫోయిద మన్న దవ్వనిచి స్పిపికిం దగినసత్క్చతిం 

చేసీ భేదమున మగిడి.”” అము. ౧, ఆ, ౭౬ 

దవ్వుగ. వై. (కి. విణ, దూరముగా. “చ ఘనదురి 
తానుబంధ కలికాలజదోష తుహిరసంవహాతిం, 

దనయుదయ ప్రభౌవమున దవ్యుగం జోవి,, ౪” 
భార. ఆది. ౧ ఆ ౫) వైవ, ౨, ఆ, ర౭. 

దవ్వుపడు. వై. అ కి (దవ్వుశావడు) దూరస్థమగు, 
(చూ. దవ్వపజచు*) 

దవ్యుపజమే. వై. న, శ్రీ* (దవ్వుపడు. థాం దూర 

స్థుని గాం జేయు. “కం వేయీోక వానిమొనలకుం 

చాయయగ చలయించి దవ్వుపజణవె నవధ్యో, 

పొయు'డు హరి యడుగడుగుం, జేయందినయట్ల 
యాససేయుచు వీన్,” వారి. ఉం, ౨, అ. ౧౩౨౪, 

దశ, సం. వి. ఆ. స్త్రీ, 1. స్థితిఅవన్ధ; 2. వ_ర్తిదీపపు 
వత్తి ల. చిత్తము; డీ, వరుస, పంక్తి. (జ్యోతిష 
సూర్యాద్మిగ హములు ఫలమిచ్చు కాలము. బ, ఆ, 

పుం, ఆ. స్త్ర బట్టయంచు. విణ. (న్. నీ. న్ 

పది (దీనికి తెనుగున వ్యస్తప్తయోగము లేదు.) 

దశకంఠుండు, నం. వి, అ. పురి, రావణాసురుడు. 

దశకము, బే, నం, వి అ, న వదింటీనసనమూపహాము 

విణ, (అ. శికా. అ వదిపరిమాణము కలది, 
దశత్ , సం. శృత్ర. కజుచుచున్న. 

దళత్తు, సం, వి, ల్. స్త్రీ = దళకముం 
దశా. సం, అన్యః పదివిభములుగా. (దినికిం "చెను 

గున వ్య్యస్తవ, సప యోగములు లేవు 

దశనము. సం. ఆ పుం. 1. పల్లు,దంక ము; గ్ర 

కొండకొన, స. 1. కవచము; 8, కజచుట, కాటు. 
దశపాతకి, నం. విణ. (న్. నీ. న్) మదహాపూకకము 

"లె దును ఉవపాతకములై దును జేసినవాండు. “క, 
వశువధయు సేసె వీ(డుందళ పొతకి యలఖ్లవాండు 

దా తీణ్యకళా,విశదస్వహీనుం డీఠండు శిశునాక్య 
యొనశ్చి వీండు సిద్ధవ్యవరా, ” సానందో. ౪ళ, 

ఆ. ఈ0, 

దశబలుందడుం సం. పి, అం పుం.-వదిబలనులు గల 

1. దానము; 

2, శీలము; ల తమ్మ 4, వీర్యము; ఈ ధ్యానము; 
వాండు-బుద్వ (డు. (దళశబలములం: 

loll దసు 

6, ; 7. బలము; రీ, ఊపొయమ్ము'రి. వీకా 

గృచి శక్త క; 10, జ్ఞ కరు 

దశభుజ సం, ఏ ఆ సీ. దుర్త. 

దశమము సం, విణ, ర అ) పదియవది. 

దశమి, సం. వి. ఈ స్తీ: 1. వతమందలి పదియవ 
తిథి 2. నూజేండ్లలో పదవవది, విణ. (న్.నీన్ఎ 
మిక్కిలి వృద్ధుడు. 

దశమోస్గుడు. నం. విణ. (అ, అ, అ) 1. మిక్కిలి 
వృద్ధుడు; 2, నష్టపీర్యుండు; 3. తీణరాగుఃడుః 

దశరధథురడు. సం, పి, అ, పుం ఒకానొకరాజు, 

(రాముని తండ్రి) 

దశరా త్రము, సం. వి, అ. ను వదిరాతుల సమూ 

హాము. పుం. పదిదినములు జరుగుయజ విశేషము. 

దశార్థ ము, సం. వి. అ. పుం. బేశవిశేషము, 

దశార్హము. సం. వి. ఆ. పుం, చేశవిశే వము, యదు 

కుజ : 

LC Cl 

దేశము. 

దశార్హుంయు. సం. వి, అ, పుం. 1. బుద్ధుడు 2 
దళార_దేశనుఃడు. 

వా 0 
ద శాశ్వుండుం సం. వి ఆ. సుం చం ద్రుండుః 

దశావాము, సం. వి. అ, పుం మరీణించినది మొనలం 

కొని వదియవదినము 2. వదిదినముల సమూహము, 

దేరము, సం, ఏ అ, పుం, 1. కుక్కు; 2, సర్పము, 

విణ, (అ. ఆ అ) హింసీంచునది. 

దళ్యమానము, సం. విణ. (అ. ఆ. అ) కజవంబడు 

చున్నది. [2. కొజుకంబడినది, 

దష్ట్రము. సం విణ. (అ. ఆ. అ) 1. కజువంబడినది, 

దసనా. దే. ని, కఆకుందనము. “క, అసుర గ్రాస 

కృ తాంతక్యరసనక్ దసనా భరించెరమణి యొక తె 

స్కారసశేత్రు మ్రోల దంభో,శిసహితవర్ణా సమాన 
లీలావవాయె.” సాంబో. ౧, ఆ. ౧౮౫ 

దసరాః వై. వి, (సం. డశరాత్రమ్) ఆశ్వ యుజశుద్ధ 
ప లివత్తు మొదలుకొని విజయదశమివజకుం గల 

వదిదివసము లు. (ద్ర) 

దసీలీ. చే. ఏ. 1. ఒకరకమువట్టు, కర రత్న ంపు(జిలం 

కలం రాయంచ, ప్రతిమలు పసిండీపువ్వులన్రైంత 

వనులసొబగ్కు వివిధంబు లగుచ్చి త్ర వీరచనములును 

దసిలీనాలుపై యల్లిక బెడంగు.”” కలా, అఆ, 

౧౫ కువల, ఈ, అ. ౨౧౨; 2. వదలు, (శ. ర 

దనువంది. ఛో, వి. (గృుద్దులాటకు జెట్టులను గూర్చు 

వాడు, “సీ, తపో క్ కెట్టణసార్చువానికీం 



దస 

చేరు దనువంది యనలోను దనరుచుండుి అం. 

భా, ద్వ ౨౦౮ 

దనెన దే ఏ. అయుధవిశేషను, (శ రు) 
దనెనా.-చే. వి 

మునం 'బెనంగు సదన్ .*” కువల. ఎ ఆ, 36. 

దస్క_తు. హీం. వి. చేవ్రాలు. 

ళ్ నము. సం, విణ. (అ. ఆ, అం 4 చ శ్షీణించినది; 0 

త్ పీవయ( బడినది. 

Se దే, వి కాసిలములమూట. “వ... సేమకు 
నూ ఈ,ంబులు వన్ని లకాంకరంబుఖం వ. 

విస్తారంబుగా ద_స్తరంబులం వ్రాయించి, , + ఆనంద 

పీకి. రా (ద్నస్తరంబులుప్రాముంచి = మూటల 
కొలంది కాగితముల్టపె వ్రాయించి 

దస్తా. హీం. వి, ఇరువ*నాలుగు కాకితములమడత. 
(బ్రా, వా 

దస్తావేజే. హిం, వి, (హిం, ద న్హవీజ్ ) ఒడంబడిక 
వ్యక్తము; సాధకవ్యత్తృము, పీచరు. (ద్ర, వ) 

దస్తుం pan వి, తమా సినసొమ్లు. (కో వాం 

దస్తూరి. జే, ఏ. (హిం, ద నక ర చాత, “గ దట్ట 

ముం 'బెట్టియలలోనం చెజ్రియం:న న్న తశోకబంగారు 

జేనికాగితకములతోన్క, సారమంగ వ్రాసియున్న 

దస్తూరి. జూచిచదువుకొనె నాత్మలోన విస్త 
యము గదురు” కృష్ణ. 3, ఆ. ౧౦౭. 

దస్తము. బే, వి, ౩"గితములమూట్క, ద స్హరము. “సీ. 
సీమమట్టు ఫిరాదు చేసీ ద స్ర్రాల్ గ్రాసి యేతండ్రిక 
పీతొను నక్తంగొటై.ి ఆనంద, పీకి ౫౯. 

దస్తుండు. సం, వి, అ. పుం. 1. యజమానుడు; 2. 

చోరుండు; 8, ఆగ్ని. విణ, (అ, ఆ. అ) దర్శ 
నియుండు, రూవసీ, 

we సం. వి, ఉ. పుం. 1, ళత్రవు; 2. దొంగ; 
లే. రాతనుండు; కీ. ఒకజాలిచా వ! 

దన్త్మనుః సం, వి. ఆ, పుం. "గాడిద. న 1. అళ్ళ్వినీ 

| సత్మత్ర్తము; బే. నీచకాలము, 

గత సం, వి అ పుం. దొంగ ద్వి, అశ్వినీ 

*“ కుమారులు, 

జనాల, సం, శృత్ర, కాల్బుచున్న. 

లు నం: వ ఆనం 1. కాల్చుటు ష పులి 

+ కళ్తునునే bar కే పావురము ఓ. నర్హి జీడిళీ; 3, 
a i + (1 

(రి! 2 

rap ఆయు. ధవికేవము. rf తనువు జయం 

తునిపక్కక్ మన సాధన రాజదరకుమారుని నెంతం, 
చొనుపుదుం గోరకదశన్యానన దసెనాజోదుటుర 

దభ 

చక్ర, మూలము; 4 కృ త్తి కానత త్రము, వీణ, 

నో అ. అ) మేం 'కాల్పునది; స్తో నాశనము 

చేయునది. (అ. ఈ. అఎ శాల్చ్బుటకు సాధ్ధన 

దవాసీయము. నం. విణ (అ. ఆ, అ దహించంద॥ 

నషి కాల్చందగినది, 

దహానుండు, నం వి అ, పుం. 1. అగ్ని; 2. వకాదళ 

రుద్దు, లలో నొకండుంవిణ, (అ. ఆ, అదుస్తుండు, 

దవానోవలము. సం, వి ఈ పుం. 1. సూర్య కాంత 

మణి; 9. ఇెకము8ణాయి. 

దవారము. సం, వి, ఆ. పుం. షే ఎలుక ద. నరకము; 

౮. హ్నసయము, “క. . .రిపున్ఫపదహర, "చే ౦ 

ఖదన్ను గృ సనజఠర ఛృత్యసిఫణికిన్ * స్వా. పీకి 

ళళో, విణ. (ఆఅ, ఆ. అ l, సూత ము. స్వల్పము; 

డై es శ తెలిసికొనశక్య ము'కానసిది 

దుర్భోధము. 

దవారుయడు సం, వి. అ పుం. 

తమ్మడు; ఏ. వరుణుడు. 

దహించే, సం. స కి. 1. కాల్చు, “కం వరను 

మనోడ్నిక మగు, నురగిం బణవంగ భువనకోవక 

తగా ,కరపనుజుండు వటిగం దజా , కరవిపినంబులను 

కాళిందీ, ఈ, అ. 

అల్ఫా 2 నళింవంజేయు?, “వ... యోగికి మున్నా 

త్త జయంటు వలయు దానికి ను పొయం౦బు వినుము 

సౌ ణాయామంబున జేవాటోషంబు దహించు 

నది” మార్క. 3, ఆ, 3౧5. 

దహించు. (కాలు) “*మ.., మహా, 

గవానంబుక్ దహియించుదా పళిఖ రేఖ్ మిక 

భూభ్బత్తులన్, దహియించెక నిమిషంబులో 

భువన మత్యాళ్చర్యముం బొందలన్.ి” ఆ! ఛా. 

క్క ఆ. ౩53౯. 

దహ్యామానము, నం. విణ, (ఈ ఈ అ) కాల్చం 

బడుచున్నది 

దృవ్రాము, నం. వి, ఆ, పుం. 1. అగ్ని; 2, కార్చిచ్చు, 

విణ, (అ. ఆ. ఆ) సూత్మ మైనది 

దళకొను, చే, అం శ్రీ" (దళము?కొను) అధికమగు, 
“చ. దళ్లకొనియున్నత్ొంటి ప కంపన సంక్ న 

వచ్చి మిందటం, గలిగడు శోభనంబులకు, + ౪” 

వృక్క ౧ ఈ ౫ (శర పా 
డళగించు, జ ఆ ల్ దట్టనుగుం (శం రు 

1. కాలకుండు; 2, 

షష గాక దహీంచెస, న్ 

దహియించే = 



దళ 

దళనము. నం. వి, ఆ. న భేదించుట. విణ. (అ. ఈ. 

ఆ) ఛేదించుటకు సాధన మైనది, 

దళము, ఊళ. యు. బే, వి. 1. ఆధిక్యము. “సీ, దవా 

నుందు వేండిమి“దళము చూపంగ లేడు పద్య 

బంధుండు దపింపంగ వెజమ.” భా. రః యు, 

౧౫౭౯. విజ్జాం ఛౌ సమూహము, 

(చూ. దళముకొను. ) విణ. 1. అధికము. “చ, బిల 

ముఖపం క్తి సీధరణిళృ్ళత్చతి వారిధి నిర్భర శ్ర మిన్ 

దళముగ మున్ను .ద్మావివను ధారస థధారగుణంబునం 

జుమౌ 4” స్వా. గి అ ౫౧౧. నుక 3, ఈ 

౨౧; 8. సాంద్రము, నిబిడము, “డా, ,,ధరావ 

రాగముల్ , దష్టటచ న చీకటి దళంబయి 

చూడ్కులు గచ్చ ,..”భెౌ రా, యు, ఇ; 

8 వూర్ణముః సమృద్ధము. “గ్ అతనితై ధార 

వోసితిం బ్రాణ మెల్ల, నట్టిప్రై ప్రా, కేశ్వదనితోడ 

నలిగియుంటిం జేయలల జుమా యమశెల్ల 

నాకు, దళశేముగాః జాల దోయమ్మ దై వులు 

గంధ ౧౧౨. ఆము. 9, అ, ౧౧ వై. వి. (సం* 

దళః. క. దళవుఎ పీన. (చూ దళవాయి, మొ 

సం. వి అ. ఫుంన. 1 భగము పాలు 2, 

సగము, అర్థ ము; కీ, ఖండము, తునుక కీ భేదిం 

చుట, విదళనము; 5. ఆకు వస్త్రము; 6. పున 

దళము, 'జేకు '/. సైన్యము. “మ, , అక్ష నాం 

బలముళ్ జబాజక్ దళొడంబరం, బబు న్ 

వను, ౧, అ, రగ, ఊ సారిళ్చ. క, ఈ. ౧౨. 

మ. జే. అ. [క ,. (దళముషాకొను) 1. అధిక 

గం “గీ, దర్శన ప్రీతి వారి పెదణలు మోల్కవల 

నియర్తిలిమనమున దళముకొనంగం”” భార. అను, 

౨; అః ఉం రాస్ అ గణ, 2 గుమి 

సాదు. “గీ, లలిశకలకంఠకోలాహాలంబు 'లెసలో, 

దళముకొని శెండుగెడలం గాదంబకోటి, గొల్వ 

రాచిల్వసాం బ్రాణిగుజ్జ మెక్కి; దర్పకుండు పాం 

జనులు దండు వెడలె. "ఉర ర, ఆ దగ 

దళముకొలంపు, దే, స క్కి, (దళముకిొను. ధా. చ 

1. ఆధికముచేయు, * సూచ్చించు. “గీ. తనపె 
సాంధ్యరాగంబు దళముకొలంవ” ఊఉ. రా. ౫ ఆ 

౧గర; 2 సాంద్ర, మొనర్చు, దట్టముచేయు: 

“ఫీ వరమపైఖ్యాయ_త్రపరరంభణంబునం దనువల్లిం 
బులకలు దళమయొలుపు వక్రం ఈ ఆ ౨౨; 

3, నిండించు ఫూరించు, “గీ, నవవిధం బ్రైథవారి 

ఇరా 2. 
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భ్ క్స్ నలువుమెఆసిి దశదిశలం గీ ర్రీవిన్ఫూ EE 

దళముకొలిపీ,* 3, ఆ 35, | 

దళమెక్కు చే. అ, క్రి. (దళము+ఎక్కు.) దళసరి 

కలుగు, Ss నస పెందో లలతోడి 

ఆము. ౨) ఆ. 8౪3. దన, ౯, ఆ గా 

దళవరి. యు. దే. వి, (దళముగావరిఎ ధాన్యవిశేషముం 
(ట్రా) వై. వి, సేనాధిపతి, (శ ర 

దళవాయి. వై. వి (దళముశవాయి 1. సేనాధిపతి, 

“ట్లు వాలుగడాలువానిదళీ వాయి వనంకుండు 

డత కృయాత్ర త్ర కె + 'నకా౦ం, ౨ ఈ ౧౧౫౨ చం 

ర్క “ప, ది. సుంకరికి సహోయుం డైన 
యుద్యోగి, (శ రు 

దళసంచే. బే, వి. (దళముశసంచుం దళముజాలి, 

(శ ర 
దళసరి. ద్వ. వి, (దళముషాసరిఏ గొప్పకనముః “వ,,, 

నందయగో దాదులై న గోవగోపికాజనంబులు వారి 

దళసరి యెలుంగక ..ఛెగ, ౧౦ స్కం, ఫూ 
౬ర 3 .విణ,కే సాంద్ర ము పలుచనకానిది. “రగడ, 

కడుదళసరి కర్పూరము హా స్తయుగములం చాల్చు 

చు చమ ౧ అ ౬౭; 2, కజచు, (వ్యవ 

ఆబట్ట"నేంత దళసరిగా నున్నది, 

దళొథకము. సం. వి, అ పుం. 1. శ్రనంత్రటం బుట్టిన 

నువ్వు బెట్టు; 2. నాంచు, పృళ్నిశ్వై ల. వ్లైరికము; 
డీ నురుగ; రీ. అగ డ్త్యకందకము, 6. నానశేన 
రము*ో; ₹. “మొల్ల, కుందము; లీ. దిరినెనము, శిరీ 

వముళ్ళో 9. సుడిగాలి; 10. ఏనుంగుబెవి, 

దళారును చే, విణ. వాఠాత్తుగా, ఆకస్మికముగా. 

రడ, వాబ్దంటి మెబుంగుంజోాపులు దళెరున 

వచ్చె నవోమ్యకేంజ గాన్.” కువల ౨, ఆ రారి, 

దళించు. నం. సం “1. వితుచు. ల్సి + భువనాధి 

కుండవాట కః దతిళూలివిలు దళించిన బహు 

బలమె సొన్షీ* ఊ రా, ౧, అ ౧౫౧౩ 2 

వేల్పు. “డా...శారిచే సింగిణివింట వెల్లిగొను 

చికృశ రంబులు నూతు నొంచిర,థ్యాంగకము లిం 

చుచు నిజావయంబులు: దూల్బ , పారి. గ 
ఆ ౧౬; లే, నజుకు, తునుకలంచేయం, “గీ ముసల 

ముల "మోంది కరవాలముల దళించి” కనిక, “౨ 

అ, ౧౫. ' 

దళించయబడు. ద్వ స శ్రీ 

డింపంజబదు, 

(దళింపన్ శోవడుం ' ఖం 
ర్రేంషబడు, “ను. , ,దళించంబడియం 
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దదుగ్రపొత 'గాసిక్ తల్ల శాళిక్యమున్.”'పొండు. 

౨ ఆ. ౧౦9. 

దళికము, సం, విణ, (అ, ఆ. అ.) 1. ఖండింపంబడి 

నది; కొ విశసీంచినది; 8. ఇటునటు చిమ్మంబడినది; 

డీ, సగముగా6 జేయంబడినది, అన్టీక్సృతము* 

దళియింయే సం. స కి, ఏయు, కొట్టు, “క, బలుండు 

రళంబును దురగంబులం బొకుడు సూతునముచి 

భూరిశరములన్, దళియించి యిం దు ,నంగక,ములు 

సీంచిరి మించి యతండు మూర్చ మునుంగన్ ఎ” 

దశా, ౨, అ. ర౨౯. 

దాగనమ్రు దేలు. జీ, వి, బ, దొగిలిమూంతలు.(శరు) 

దాయగర జే వి, వరుగులు మొదలగునవి ఎండంబెట్టు 

కట్ట ప వేవకము. “క వరుగుతో చాయరయు 

ఇండవలసీనట్టు,” ఊం వారి. “ర, ఆ, ౫౮, చెన్న, 

బి ఆ. ౨౦౮ 

దాశిలిమూ6ంకలు, చే, వి బి చాల క్రీడావిశేషము, 

గుష్ట క్రీడ. (శ. ర) “టు దచాంగిలిమూంతలాదు 

శ్రణీం దానొకళెంజిగురాకుజీబులేం దీగపొద 

న్నిల న్నెమకి తెచ్చెద నంచు... పార్వ, ౨ 
ఆ. ౨౦, అని, ఏ, అః, ౬౭. 

చాంగిలిన్రుచ్చులు. దే. ఏ. బం బాల్బ కీడావిశేనము, 

దాణగిరిమాకలు. “డా, చేతులు చ్రేసి పాటీ 

యును శకేచ్చెర దాంగిలిన్రుచ్చు లాడియున్ ” వి. 

పు, 2, ఆ. 4౮౯, ఏ. పు. ౨ అ, ౨౦౨. 

దా 

దాః దే, విణ, (దొవలయొక్క- లుప్తశేషరూపము శీ 

ఇది సమాసఫూర్వపదమః గానే ్రయోగింప 

బడును.) ఎడమ,సవ్యము. ఉదా: చొ కాలు. "మొ. 

దాండము. నం, వి అన 1. కజ్ఞల మోఫు; 2, 

ఆయుధ జీవిసంఘము. విణ, (అ, ఈ _అఎ దండము 

నకు సంబంధించినది: 

చాంకము, సం వి, ఆ. పుం- దవనము. విణ (అ, 

అ. అ) 1. అణంపంబడినది; 2 బహిరింద్రియ 

ముల నిగ్రహించినది; త, శ్లేశాదులను సహించి 

నది, (అ. ఈ. అఎ దంతములకు సంబంధించినది. 

దాగ్లు. డే. అ. కి. దాయ, కనంబడకుండు. *క 
జీ 

బలవంతుతోో డం బగయును, బలహీనునితో డం 

జేయు బంధుక్వము చాం గిలి ధన మిచ్చియు 

నూరక్కకలహామునకుం గాలు ద్రువ్వణా శాదు 

సుమో క్స్ పు, ళో ఆ ఎర 5. 

దాయ, జే, ఆ క్రి, మజుంగుపడు, తిరోహికమగు. 

“ట్రా, కల్ల తెల్వితో ౩, నేవలవంత దాం జరి 

యించిన 'డాంగమిం జూచి ఇెవ్వగన్.” అము, 

గి ఈ ౧౫౫. 

దొాలనడుమూంతలు, చే. వి బు దాంగిలిమూంతలు, 

బాల్య క్రీ శావిశేవము: (క్రీ వెండిమెట్టిక లెక్కా 

వె శల చేళగట్ట్లందు దాగుడుమూత లాడి 

యాడి* య. 3, ఈ ౨, 
దాంగరిందే. దే. స (క్కి. 1. దాంచు; రి వంచించు. 

(శ. రు 

దాంగురింళ బే, వి. .(చాయరించు. ధాం చాంగు 

రించుట. (శ. ర వి బ.  చాంగురుమూంశలం. 

“చ... దాంగురింతలకొ గలకలనవ్వుచుం జేలంగు 

చాణోొను. దే. అ. క్రి (దాంగుగాకొనుంస్వార్థమున.) | _ కట్టరి వెలుపుసామిం గొల్పెదన్.”” అచ్చ, భం 
మజుంగువడు,  కనంబడకుండు. “ఊఉ. మించిన ౧; ఈ ౧. 

యానము టేనుంగులమోందికిం జంగున దాటి యాద | బాంగురుమూంకలు, జే, వి బ దాలగలిమూంయరలు 

లర్.,. ' చించిననోళ్ళలోం దవిలి చిందినముత్తేము. (శర 

Wi శెల్లం జట్టైై, మంచునం "బేరి చాణొనిన మాటికి చాలపరునమ్తుచ్చేలం, చే ఏ బ, దొంగిలిమూం:ళలు, 

] నమ్ములం దృమ్వ్టితృవ్వి య్యశ్చెంచుచెలంక లేజు| “వ,,,కదిసి విశంకటకోటరకుటీరంబుల దా౭గురు 

దురు, శిరగపుజాడ లెజీంగి యచ్చటన్” య. ౨ మ్రుచ్చులాడు కిన్నరకన్యకల. ,.” వరావా ౧౨; 
ఈ 32, ఆ, ఈగ 

చాంతి. సం, స ఇ. స్త్ర" 1. దృివ్యాచర్యాదికహఃర్టోశము 

నోర్చుట; 8. కశ్చేం ద్రియన్న్మిగ్యవాము. 

దాంసక్యము. సం, వి. ఈ న. భార్యాభ ర్త వము. 

'దాంఫికము, సం. వి. అ. పుం. కొంగ, బకము. 

దాంఫీకుడు. స విణ, (అ. ఈ అ దంభము గల 

చాడు. 

దోశ దే అవ్యః (దు. వజక్కుపర్యంతము. “డా 

చేపుట ఫీమలింగముగుణించి జపం బొనరించి 

నిచ్చలుక ,మాపటిదాంక 6 దీర్థ ముల మజ్జనమాడుచు 

నుండువాని ,..* భీమ, ౨ ఆ, ౮౧) నీలా, ౨ 

ఈ 9. 
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చాయే. దే, న (క్కి, (దాయ థా.్రేఎ) 1. మజుంగు 
వజచు, కనంబడకుండంజేయు. “చ,..మృదన 

తరరాజ్యసంపడలు దా౭చక సర్వము సీక్ర నిచ్చి 

తిన” హరిశ్చ. శి, ఆ. ౨౦, వరాహా. ౯, ఆ, 

ఈగ; 2. వదిలవంచు, భదృముగానుంచు. “ఊఉ, 

రెండువండ్లు నీ వప్పరమేశుచేం బడసీ యం దొళం 
డిచ్చి యొకండు దాంచుకోనివుడు కాన వచ్చె 

జనునే యిటు వంచనజేయ...* విక్క.3 ఆం 

చాంటడుగుపరువడి. దే. వి. మల్లబంధవి శేషము. “వః 
ఎడమడుగువరువడి కుడియరుగువరువడి కదలు 

పరువడి దాంటడుగుపరువడి. .. మొదనలైన వదు 

నాలుగన విసరులమర్మంబు జావి ౪ వాంస ౧, 

ఆ, ౨౦౬, ,పబంధ, ౭౯౮. 
) 

దాంటడుగుమొన. బే. వి. మల్లబంధవిశేవము. “వ, , 

చాటడునమొన దోంటడుగుమొన యరమోట 

"మొన, ..ఆదిగాం గలవదికెండు మొనలు ౨. 

చబంధ. ౭రా పొంనం, ౧, అ. ౨౨౦౬. 

దా(టరి, చే.వి. (దాంటుశాఅరి) కచ్చ. “న్స __చాంటరి 

ఛలికాంపు కప్ప నలగ భేక మొప్వు., సాం. 

నీ. తిర. లా. 

దాంటవేయు. చే. స క్రి. (దాంటక్ + వేయు 
తప్పించుకొను; వదలంచుకొము ( బో వా 

దాటించు. దే. స క్రి, (దాటు ధా స్తే 
దాంటం జేయు, ఎగర జేయుము, వారి దాంటించెం 

బురోవకంఠథమున. , .*'5'$ీ. ౧), ఆ ౫3. 

దాటు. యు. జే. అ, [కి 1. మోందికుటుకు, మోంది 

శెనురు. “క. , .కృతవర్నుని తేరిమైకి లంఘీంచెను 
శల్య్యండు గిరికి దాంటుసింగముళంగిన్ * భార, 

ఖమ్మం ౧3.ఈ ౨౮౫. ఉం. హరి. ౧) ఈ ఈక; 

2. (కాలము కడచు, జరుగు. *వ,,,వదు 

నాలంగు సంవత్సరమఃలు దాంటునంతకురి బురు 

'ముండు బాలుండు ..”భార. ఆది, ఈ, అ. ౨౭౧. 

వార, ౭, ఆ. ౧౧; 9. పుకగతిభేదముతో పరు 
జెత్తు. “స. బోడనవడి యచ్చో నిబ్బరపుబర్వు 

' ననె దాంటందొడంె గంధకర్వకులము.” దశా. ౨ 

అ. ౬ఒ౦. సం శ్రీ* 1, కడచు అర్నికృమించు. 

“ను, , ,ఆద్లరణీనాథునికీ త్రి దాంటెం గడు నుద్దం 

డించి బ్రహవాండమున్ ౮ ' కానీ ౧. ఈ ౫౧౩. టా, 

. హరి. ౨ ఆ. 3౭; 2. షోలు ఉల్లంఘంచు. 

“వం తనభార్యకుం గలళివభ క్రి విశ్వాసంబులును 
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దాట్ల 
జంగమారాధననిస్థ్రయుం6 దనయానలిదాటమియు 

+= 4ఎయీంగిల* వారే ౨, ఆ జగ, దళాం, ౨, ఆం 

౧౧౮); 8. శరించు. *చ,.,. పాయక చలదూర్తి 

కానికర మెనమవోదధి దాంటవచ్చు .. పోభ_ర్హృ, 
పీతి, ౪. నీలా. ౨ ఆ 6౧. పి 1. లంఘనము, 

ఉజుకు, “&,,,ము న్షనినమంజులసౌ ఖ్యరసంబు 

నిక్కు-లం,దాలుచుం గోరికల్ గొఆవి చాంటులు 

'వైవల,, హరి. ఊఉ. ౭, ఆ. ౧౮౨; 9, అశ్వ 

గలిశేదము. “గీ .. ఫ్లుతగతి భేదంబు జంగ గంతు, 

చాంటు...నాం దనరు, “ఆం భె, ద్వి, ౧౯౮ 

వై. వి. (నం. దండః) సమూహము, గుంపు, 
“కీ శాయంచచాంటులు (మ్రోయు లేంజేటులు 

నృవాసరోరువాములం గేలినలుపి” విక. 3, ఆ. 

౧౦౫. వరాహా రా ఈ ౧౬. 

దాంటుకట్టు, ద్వా ఆఅ. (క్కి. (దాంటుగాకట్టుఎ గుమి 

గూడు. “గీ. చినుకుతోం గూడుకొని గాలి ఇెలలోం 
జాచి దాయటుకట్టుచు మృగఖులు దాయటు 

చుండ.” నా, వంచ. ౨, ఆ. ౧౯. 

దాంటుకొను. బే. అ. (క్కి. (దాయటుఢకొను) అంద 
కుండుు ఎగురు. “వ. + +ఆజ్జాల పొదంబును నబ్బాల 

తలం పెటింగి యెగసీయుం దవ్చం _గ్రుుంకియు 

దా(టుకొనియు, . నేమ ౨ ఆ రజ కాశీ, 
౧; ఈ ౧౧౨ 

దా౭యటుడువల. దే, వి, (చాయటుడుశేవలఎ) జాల 
భేదము, ఒకరకమువల, “క, మెడవల సన్నపువల 

తపుడువల డొంకవల మింటముక్కి_డివల చెం 

టుడదువల సీంగితమనుకువ్క లెడవల కుందెవల లాదు 

'తెసంలగిడివలలున్ల వాంస, ర, ఆ, ౧౦౫ 

దాంటువడు. చే. అ. (క్కి. (దాంటుశేపడుఎ. దూర 

మగు. “క. వేటమెయి వచ్చి నృప మొభోం 

టీకి జిట్రంట్ల నంటి ఫోయినవీదపక్ , చాంటువడుం 

గులమునకును, మాటయంం6 గణంగ్లనకు వచ్చు మోను 

లచేశన్* సి, శకుం. 9, అ. ౮౮ ద్వ, ఆ. క" 

గుమిగూడు. “కం పదియును బదియేనును నిర్కువది 

యును ముప్పదియు దొంటువడి నిత్యంబున్ , గొద 

గొని తిరిగి వధింపగంగదలగంరాదయ్యి గొల్లగమి 

జఇచ్చోటన్. వారి. పూ. ౬ ఆ రా ఇ 

దాట్టమారి. చే. ఏ. వ్యభిచారిణి సై సరణి. “క. ఇది 

దాట్లమారి యగు నని సదపడి వుజుసాంటె 

ఇఆూంటిఫాటున మేకోోలాదవింపం చాసేయింటం, 



చాయ 

దుద' గాననిడేను దానికో రమియించెన్ . శుక. 
3, అ. ౧౨. 

దాయణన, చే, వి, (దాలప. థా) దాంచుట, గోపనము, 
(శర 

'దొంవరము. జే. ఏ. (చాయ ఛా) దొొంగిలించుట, 

(చూ. చాంవరించు మొ 

దా౭వరి. జే. విణ. (దాంపరముగాఖ) వంచకుడు, 

-మోసంగాండు. “క, విరిలేనెమేపరులకుకా హరి 
సీలప్రసరుల కిరుల కళ్టాక్షీకురుల్ , గురులై 

'వెడవిలుతుని బెడ, గుజులైై తగుణెమ్మిపురుల కొక 

చొాంపరులై ఎలో చం రా, 3, ఆ ౭5. 

దొాంచరించే, బే, స శ్రీ* దొంగిలించు, అవహరించు. 

ల్ ముద్దులా డయి వ్రేతల "మొజరలగి పూలు, 

చెన్నలును దాంచరించంగలి వారి, డఊ సీ అం 

౨.౨9౬, 

దా(పరీండు. బే, వి, (దాందరముషాకడు.; దొంగ, 

చోరుడు. “వీ వీడే మందలో 'వెన్నలం 

దొంగిలీ దరించి మెక్కినదాయవంరీండు.” భాగ, 

౧౦, స్కం, పూ. ౧౨౪౯. 

చాంవజీకము, దే. వి (దాంన్లాతికము). దారపు 
రము గోపనము. (శ, ర) 

చావంచే. చే, స "(దాయ థా, ట్రే దాచు 

నట్టుచేయు. “గీ, బొక్క సమువారివేత నాభూవ 
౯ాంబు, లపుడు దొంపించి రతిరవాస్యంబు గాలు 

వెప్లవులమోంద 'మృుచ్చు లక వాదు మోది. 

పరము. 5, జ AN 

దాంపు దే స, క్ర" (దాచు. ధా, చే దా౭పించు. 

“ద్వి. అవద వచ్చినయప్వుజే మున్ను, దా౭ినధన 
మిచ్చి కగుం బత్నిం గావ” ద్వి. హరిశ్చ-. ఫూ. 

౨కిలా పు, వి దాంచుట్క దాపరము “వ,,,ఇంక 

దాంపేల కోడెగానితోం దక్కిరబిక్కిరలాడు 

కుంటా కులంక నున్నా నె, , మృ. వి, ౨,ఆ. ఈ ౫, 

'డాంపుడు, చే. వి. (దాంచు. థా) చాంచుట్టు గోవ 

నము, (క, ర విణ, దాంచుకొనంబడునది. “పీ, 
ఇపుడు “గా కిది యుండి యే మంచు. చెంపువేం 
గట్టినదాయంపుడు పట్టుకోళలో పార్వ. ౫) ఆ ౨౧౭. 

'ధాంపురము, దే, వి (దాంచు ఛా 1. మటుంగవటు 
చుట్క గోవనము. “గీ, ఇంతి సీగుగదా యని 
యొంకదా.శం దలంయపు డా౭చి లోలోం గుమా 

రిల వచ్చు, నదియు$గా శేను లాంతినే యకట 
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సీకు, రమణి శావట్టునను 'దాంపురంబు చలదుపి 

కళా, ౬ అ. 5౫౮ దష. హారిళ్చ, ఊఉ. ౧౦౪ 0; 

2. దాంచినసొమ్మ్లు. “మ... కావలయు వేళ్ 

వచ్చి కొంపోదు నేండివి లీపెట్టియ నాదుదా, 
పురముగా నిం దుండని మన్నియున్.” సా 

ఆ, రాగ; 3. దొంచుకోనుటు నిలువచేయుట, 

“క అతిసంచయఫల మిది పోరతిబోంటీ వలదు 
చొంపురం బన నగుభుం, బలికి నతి వలి 

దావ, గత మేమా ఛాన్య మొదుగుగాలే దిం 

టన్.” వేం వంచ. ౨, అ, ౧౧౦; ఉ. రజా 

స్యము, “జ, నీక దనక ల్లినచా(పుర మ్శ్వ 

రుండు చా,హిరముగం జేనెం జూడు. , *కకు. 

౧, ఈ ౨౨౧; ర, దా౭చుకొనుచోటు, న. 

బుధులకు నవనిధులదా(పురంబును విపులవిజయ 

-లవ్షీకిం గాంపురంబును , ..ఆగునాపురంబునకు , *,** 

రామా, ౧, ఈ ౧౫ఏ. విణ, దాంచంబడినది, 

గు క్తము. “డ్ , ఎవ్వరిక్ ౩ బజ్జికు చేరనిక శన 

భావములోవల _ చాంపురంబుగా,. సజ్జకుం జేరి 
యుండె నృృవచంద్రుండు సాం దృ వియోగ వేద 

నన్.” పి, శకుం ఆ, అ. ౧౬౪. 

దాక, యు, బే, వి వెడలుపునోరు గల చిన్న కుండ 

(శ ర వాం వై, వి. (సం. దాకా చాకు. 

“క్రీ -దాక్రతీవను బూవుదండ చేరిచి మెడ యిటీ 

యంగ నురి బిగియించుదాన.” రసీక. ఈ, ఆ. 3% 

అం. భె, ద్వి. ౫2౭, 

దాకలి. దే. వి, (దాయి కలు.) కాంచి సాగంగొట్రెడి 

యినుము బంగారు లోనగువాని కాథారముగా 

సుంచుకొ చెడీయినుపదిమ . “ఊఉ. చాశటిమాందం 

బెట్టి బెడిదంబుగ సమ్యైట చేయ 1 ల) రత్న. ౨౬ 

వను. ౨, ఆ 3౨. 

దాకల్లు. చే, వి. (చాపు+కల్లు బండికంటికడక మ్లి, 
చేమి. (శ. ర 

దాకొను. చే. అ. (క్కి. (చావు+కొను) 1 సమా 
వించు. “క. తగువారిం బిలిది యిదిగోలగనము 

దాకొనియె.. "అచ్చ. అయో, రా రామా. ౫ 

- అ. ౨ర్నా9; 9. ఆవరించ్చు చుట్టువాణు. “టా, 4, 

పురంబు సర్వముం, దాకొొని కాచుచున్నకుముడ, 

చముఖుల్ సతఠంబు గొల్వంగాన్ ఎ వరమ ౧| 

ఆ 3౬ స కి. ఎక్కు, అధిరోహించు. 

గోడా భంకుమవంకశోణ యగకొండలనముండలనాథు 



దొోకీొ 

పట్టివామాంకము 'దాకొనక' భుణనుణారవభూరిక 
పాలమాలి కా, లంకృతు లోంకృతుల్ నొడువులా 

గడరన్ . ..”పొండు, ౨, ఆ. ౧౯౨. కవిరా. 3, 
ఆ. ౧౧. ' 

దాకొలుపు, దే. స . (దాకొను ఛా. చే! దొ 

వేరు. “చ, త ఈ "బేరలంత నాశ్సిత 

చంద శిలాకే లంబుమాంద నొరుగుచుక సఖిం 

దిగిచెం దన్ని శిరోదిశశై తదంకముందనకుం దలా 

డగాం నొనంగం. దజ్ఞ్ఞ ఈ బోటియుం6 దత్కిియా 

(వవ ర్తనకుం దదీశు 'దాకొలివి తాం దనయింటికిం 
బోయె నవ్వుచున్.” చౌ ౫ ఈ ౧% 

రానములీం. ఏ౧. 

దాతాయణి. ను వి, చో, సీ మ ఆళశ్విన్యాదులలో 

నొకటి; 2. సతీదేవి; 8. పార్వతి; క. కద్యువ, 

నాగమాత; ర. వినక, గరుడమాత; 6. అదితి చేవ 

మాత; 7. దితిరాతనమాక; రి. భూమి; 9. లశ, 

దాజాయ్యము. సం, వి. అ, పుం. గద్ద 

చాతీ, సం. వి. ఇ, పుం. దక్షునిసంతతి. ఈ. ప్ర l. 
దక్ఫునికాతురు 2, పాణినితర్ణి, 

'దాతీణాత్యము. సం, వి, అ. పుం. కొ బ్బెరళ్, 

దాక్షీణాత్యుండు, సం విణ. (అ, అ. అ) దథ్నీణ 
'జేశపువాండు, భార, ఆది, ౫, ఆ. ౭౮. 

దా&ీణ్యము, సం.విఅ న 1. కనికరము, 2. 

న్ా నము; 3. చేర్పు; ఢం ఆనుకూల్యము; ర్ 

దథ్నీణదిగ్భపత్వము; 6. దటీణనా యకభావనము, 

దానేయుండు, సం, వి, అ. పుం. పాణిని. 

చామ్య్ము, సం, వి, ఆ. న, 1. చేర్చు; 2 సామర్ల ర్థష్రము; 

లే. బుజార్వము, 

దాఖల. హీం+ వి (హిం, దాఖిల్ఎ నిదర్శనము, 

రుజువు (ట్ర్. వా 

దాఖలు. ప వి. కాకితము ఇచ్చి ల నం ఈ ప్రుస్త 

కములో వ్రాయించుకొనుటం 

శ. (శ. రు) గ(దాంగలి అని కొందజు) 
పం భం. వి. ఆ, పుం. దంతము. 

డి ఉభం వై. ఏ. 1. (సం దాఢికా గడ్డము, 
షు శత్రువు శ. ర్ఫ; 2. (నం. ధాటీ. క చడ) 

శతజయార్గమై దండే త్తిపోవుట, దండయాత్ర, 

' “ఊఉ. కందువ. సెప్పి యొుక్కెడ దిగ ర్త 

“కాడికి సూడువోరు..,* భొర విరా, 3, ఆ 

"at వూరి, పూ కే, ఆ ౧9౫ 2, ఉదుటు, 
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ప "ద్ధత్యము. “చ కలిరుజిరావజీరుబలుదాడికి 

నోడి కడంక దక్కి...” నీలా. 9, ఆ ౧౪. 
చం, రా, గి అ ౨&౬ నం, విం ఈశ, క్స్ ఓ 1. 

9 
దానిమశీ; ర దానిమృపండు. 

దాడింబ. వై. వ. (నం. దాడిమః.) “దండకము, 4౪ 
దాడింబపండ్ల న్విడంబించు పాలిండ్ల చె నే 

క్క అ. ౨౨౬), అం, భౌ, డిష ౦. 

“ిదకాొ, 

దాడింబము. నం. వి, అ. పుం. దానిమళీ'. 

దాడికా(డు, దః వి, (దాడి+ కాడు.) 1. కేగల 
“ద ఇదె చనుచించెం డేత్రుం డని 

యొల్లవనంబులకుక్ బ్ర 'మోదముల్ , పొదలలో 

మేలివార్దం గొని బోరన వచ్చినదెాడికాం డన, 

న్య దువనదేవతాముఖసమీర "మెదుర్కొ_న నుల్ల 
సిల్లై నింపాదవలో దక్షిణానిల మనూనమనోవార 

"ఖేలనంబునన్.” నృసిం, ౨, ఆ. ౬౦; 2, దండెత్తు 

వాడు. “చ. తిమిరపుదాడికాండు 'చనుజేరం 

దొడంగెను నా కెదుర్పంగా; సమయము కాదు. 

+ విపు, ఏ, ఆ. ౨౩౨, కేయూర. ర, ఈ ౨౭. 

దాడిగొను. ద్వ. ఆం శః (చాడికొను.) ఒళదానివెం 

బడి నొకటీ వచ్చు. “తన్వీవృత్తము. పాడి వినో 
దంబులు సరిపిన గోపొలుం డటంచును భతనసఖో 

న్యల్, చాడిగొనక్ విశ్వవిరమణముతో6 దన్వినిం 
జెప్పంగం దనరుం గవీంద్రుళ్ “7” అప్పు ర, ఆ 

ఒఏలి ౬. పు, 

దాడిచేయు, ద్వ. అ. [క్రి- (దాడిశాచేయు) దం 

డెత్తు. “వ,,వదుచెనిమిదవమాజు దాడిచేసి 

శృత్రులం డోలి విజయంబు వేకొంటి.,.”” భాగ 

౧౦) స్క ఫూ ౧౭౫౯ 

దాడినిమ్మ. వై. వి దాడిమళీ. “వుక్తకోకిల. ప్రూోజె 

నిమలు 'దాడినిమలు పౌన్న లుక్ సురఫొన్నలున్, ష్ 

పాదు, 

యు ర ఆ. ణా (పాఅిపోవు, (ట్రై 
దాడిపజదే, ద్వ. అ. క్రి, క. పరు గర్తు, 

దాడిపోవు. ద్వ. ఈ క్కి. (ఏ ఛాడి4 పోవు) దండెత్తు, 

“ద్వి... వ. క త్యులపోక్కకల .పుచు వారిమై' 
చాడిపోం దగునె” రం, రాం యు. ౨౮౯, పు. 

౨౦, వం, ఇట్లే: ష్. భార. ఉద్యో, క 

అ. ౧౧౧ 

'జాడిమ. వై, వి. (నం దాడిమః) 'చాడిమముళ్లీం 

రడ దాడ్ 'చాడిమగ మిక్, జేర ద్దగునె తగు J 

ఇడ. కరగ గీరము.” చంద్రః ళో, ఆ ఒర, 
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'దాడిమపున్నుము, న వి, అ, పుం. ములు మోదుగు శో 

'చొడిమప్రీ పీ యము. సం, వి. అ. పుం. చిలుక, శుకము. 

దాడినుము. సం. ఏ, ఆ, పుం. న, 1. దానిమ్మ; డి. 

వలకిళ్, నం దానిమప మ. 

'దాడీమి. సం. విం ఈ: స్తీ . 1. దానిమ్మ; రి, ఏలకిశ్. 

'దాడిమ్మ. వై వ. (సం. ె డాడిమః,) చానిమశీ' సాం. 

ని, స్థా Ae, 

ద ద్వ స క్రి (దాడిగా అడుఎ 1. ముట్ట 

డించు. (మారను. శ. రు) “ద్వి, ఈడః బోవక 

యింధద్తుం డీమనవీడు, దాడియాడుచు వస్తుకతిం 

గొల్లవిడిచి.” ద్వి. భాగం ౭, స్క (శ ర్చ 2 

కొల్లగొట్టు, (ట్రై 

'దాడివచ్చే, ద్య. అ. శీ (ఆకు) దండెత్తి 

వచ్చు;యుద్ధమునకు వచ్చు. ' శా దేవా San 

డొౌక్క_రుం డతిబలోద్రే, కంబునకొ దాడిరా.ి” 

వరాహ, ౧౧ అం oe 

దాడివెట్టు."ద్వ, అ. క్రి. (దాడి4-పెట్టు) దండెత్తు, 

దాడివెడలు. గద్ద, హిరణ్యాతందు. ..తేన్ను 

ఇెదిరి కదనంబు సేయం జాలినయరివీరునిం గానక 

భూలోకం బెల్లం చుమరి దివంబునకు దాడి వెట్టి 

యందు సమరవిముఖు లయినబర్హిరుఖులం గనుం 

ని...” భాగ, 3, స్కృంం, ౬౧౩, భొరు కర్ణ, 

కె, ఆ, ఏ౬, (3. నమూహము, 

దాఢ. సం. ని, అ. స్తీ l. దంస్థ్థ్ర కేజి; 2. ప్రార్థన; 

'దాణ, వై. వి, (సం. ఛాన్యమ్, హిం. దానాఎఅశ్వ్యా 

దులకు బెట్టు ఉలవలు లోనగునాహవోరము, “చ 

వృశఆిం గలలోననుకొ బడె(డుదాణ యొయుం 

సను... హంస, ౫ ఈ రం. 

దాణము. దే. వి, శుల్కము,నుంకము. (శ. ర) 

చాణుధోడ, బే. ఏ. మల్జవిద్యావిశేషము. “వ,., 

ఆప్వీరుండు. , ++ దాణుధోడ రూటు నివిమొదల 

యిన వదునాలుగు విసరులమర్మ్మ ౦బులుం జూచి, 

౪“ వాంస ౧, ఆ, ౨౦౬, 

జాత. సం, విణ. (బు, (త్రి తీ బు) 1, దానముచేయు 

వాండు ఇకక! ర, ఖండించువాండు; శి. 

శుద్ధిచేయువా(డు. 

'చొాశము, నం విణ. (అ. ఆ. అ) 1 శుద్ధ మైనది; బి 

శ్రుంపంిడినది. 

చాకవ్యమ్యు నం: వి. ఆ, న చోనము “క, విను పృథివి 

యును సరస్వత్తియును గోవునుదానవిథికి నొక్కం 
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తలంగా, వినియుండుదు వీనింబోలిన 'దాకవ్యమఃలు 

నొండు లే వని విందునా”” భార. ఆర, ౨, ఆ, 

రో౧౧. విణ, (అ ఆ. అ) 1. ఇయ్యందగినది, 

భార, అను, ౨, ఆ ౩౬౭ రి, కోధింవందగినది, 

దాలి, సం, వి. ఇం స్త కే. ఖండించుట; 2, శుద్ధి, 

దాతికట్ట. దే, వి. (దాయిోకజ్ణ ) చెక్కెడుస్రూనికి 

ఊం౭త గా (క్రింద నుంచుబల్ల అోనగునద్బిజ ద్ద నము 

(శ ర 
దాతు. వై. వి, (సం, ధాతు£;. ,గెరికాదిథాతుపు, 

“ము _తృకోకిలం తమ్మిఫూసల చిరు నెజ్టినిదాతు 

బొట్టును జూడ సం;గముశు చెం డగసొమ్మగా, ప 

చు చరుడెంచినన్.” ద్వా, ౮, అ. ళ్ళ 

దాక్యుండు. సం. వి, అ. పుం. దాత్కఇచ్చు వాండు, 

త్యూవాము, సం, వి, ఆ. పుం. 1. వానకోయిల 

"చాతకము; 2. గుండంివత్సీ; 8. నీరుకాకి; కీ 

"మేఘముమబ్బు, 

దాక ము, సం ఏ. ఆన, కొడవలి లవి త్త ము. 

స జే. వి. (దాపు+దాపు.) మికిరలి సమౌ 

పము, (శ. ర వాం 

దాది వై. వి. సం. ధ్యాత్తీ- (క దాది. ఈ తొద) 

"పెంపుడుకల్లీ,ఊపమాత, “గ వతి కళొవతి యను 

'దానిం బద్వనయస, దమసహోదరి గారాపుదాది 

కూతు నంతికమునకు రప్పించి...” నైషమర్కా 

ఆ. గక, దశా, ర, అ, ౧౩౨౮ 

దాదిలి. 'వై. వి. (సం. ధ్యాత్రీ) "దాది, ఉపమాక, 

$7 శాద్భృక పురహార ర్యచసలకు: దాదిలి యగును 

దినకరసుథాకర లేజు = ప్రాదుర్భావని దొనమువోదీ 

ధితి తెలియం దరమె యాసథమహిమల్ . కకు 

3, అ, దళ, 

దాదుంగ. జే. ఏ. (చాయిశదుంగ ) నారికజ్ఞుఉద్ధ 

నము. (శ. రు (కుత్సిత దానము, 

దానకము. సం. పి, ఆన. 1. అల్పదానము & 

దానము. సం, ఏ. అ. న. ఈవి ఇచ్చుట. (దశదాన 

ములు. గోదానము, భూదానము తిలదానము, 

హిరణ్యదానముు ఆజ్య గానము, వ త్త 'జాొనమ్యు 

భాన్య'చానము, గుడచొానము, రావ్య దానము లవణ 

దానము; పోడశమహాదానములు - నోభానము, 

భూదానము, తిలదానము, హిరణ్య'దానము, రక్ష 
"దానము, ఏవ్యాదానము, కన్యాదానము, దాసీ 

దానము శయ్య్యాదొనము, గృవాదానము అరి గ 
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వోరదానము, రథానము, Shs అశ్వ చె 'చావరముంజేయు, దే. న, (క్రీ, (చావరముషా లే ము.) 
దానము, ఛాగదానము మహిషిచానము); 2 

గజకసోలమదము; 3. పాలనము; జీ ఖండనము; 

ర్, శుద్ధి; 6. రాజ్యాంగ సంబంధిచతురు పాయము 

లలో సీకటి, (ఇది పంచవిధములు-కనకుం గల 

భనమునంతయు నిచ్చుట్క ఎక్కడ చేని ధనము తీసి 
కొన్న చో దానికి చా ననుకూలుండై యుండుట, 

అఫూర్వవస్తువుల నిచ్చుట, ఇతరులధనము: 

బుచ్చుకొనంబ్రవ _ర్హింపం జేయుట, అప్వుతీర్చుట.) 
నొనవ్రుండు. సం వి అ, పుం దనుసంతతివాండు- 

తొలిజేల్పు, రాతసుండు 

దొనపురాలు, మి. వి రాతసస్తీ. రక్కు_సీ. క. ఆవి 

"వేక ముడిని దైత్య, చ్ర,వరునియంతిపురమునకు6 

బదమనుచుక  దా,నవురాండ్రు, వలుకుపలుకుల్ 

..“ిరొమా ఇ, అ. ౧౦౪౧. క 

'చొనవేయుండు. నం. వి. ఈ పుం. రాత్షునుండు. 

దానకొండుండు*, నం, విణ, (అ ఆ, అ మిక్కిలి 

యీవి కలవాండు, వదాన్యు(డు, 

దాని. సం. విణ. (న్, నీ, న్) 1. మదము గలది, 
(గజము, 2. దానముచేయుచాడు, దాత, 

“౪ = +. కొరవవాన్వయంబు, వెలుంగు చుండ బుట్రె 

ప్ర్రాగ గృగణ్యుండు, సంత తార్థ్స్ దాని కంకనుండు.” 

భార, ఆది. ఈ, ఆ ౧ర౦. 

దానింబ. వై. వి, (సం. దాడిమః.) దానిమ్మ. “క, ++ 
గరగర నాసల్యరుసల్ ) గరగర దానింబవిత్తుగమి 

నదలించున్.” కృన్ల+ ర, ఆ, ౬౩. 

దానిమ్మ. వై. వి. (నం. దాడిమః$) దొడినుళీ'. “సీ 

నందనవనమందు గ ౦దన నెరజాజు ఫొలుసౌందు 

'దానిమ్మ ఫ్రా వనంగట కృష్ణ. ర్క ఈ ౧౦౫ 

సాం. ని. ఫె Ae. 

దానీయము. సం, వి. అ. న దానము, వణ. (ఆ.ఆ.ఆ 
కే. ఇయ్యందగినది. (ధనాదికము); 2. చాన 

దౌనువు. సం. వి, ఊం పుం, 1* నుఖము; 2. వాయువు; 

3. యజనానుండు. వణ, (ఊం. 1. పరాక్రమ 
వంతుడు 2, చాత, (చేయించుట. 

చోవనము, సం. వి అ. న. ఇప్పించుట్క దానము 

దావరము. చే. ఏ. (దాయు ధా 1 స్ర్రాక్రి 

(శ. రం; 9. చాచుట్క మబుంసవటుచుట, 

(చూ. చావరముంజకేయు) 

మజుగవజుచు, గోవనమునర్చు. “మ, ఊరులజ్ఞా 

భరగవ్వూారంబునను రాగోద్వ 3 చి కీ కేల ద్వాపర 

ముంజేనెదు మర్త్య ముం 'జలియుసూపజ్ఞక్ వృథా 

కాదె,” కాళింది. ౬ ఆఅ, ౨౮. 

దాషరింకు. 'దే, అ. క, ప్రాక్తించు.. (శర చా 

క్రి" చేకార్చు. “కళిక తజిని సద్దురుసుతుల 

దాషపరిం చిననదయ పెణీమె నాగ పురంబు సెక్కు 

లించినవిజయ.” ఆప్ప. 6, ఆ. 333. 

దావల, జే, వి బొ. ఎడమవైపు. “వ...వలవటం 
గ ఎ్రపౌక్వే లైములుశు దావటం గృతవర్శ మే ద్రైశ్వ 

రులును వెనుక చాహ్లికసోమద త్త భూరేశ్ర త 

వసులును , , భార. ఫీ. ౧, ఆఅ న | జ 

క, ఆ, ౯౯, 

దావలించేు, జే. సక్తి = శ. ఎడమవెపుగూ నుంచు, 

“వ,.+బకవైరి yar లిరిగినం . బెరియిన 

యీారసంబున నుల్లసితుండై యాభూవల్లభుండు 

ఫల భర; శల్య. ౨ ఆ, ౨౬౭; రి ప్రాప్తింప 

జేయు. కు, నం. ౨ ఈ 3౮౧. 

దాపిందే, దే, అ, క్రీ (దాయు, థా) సమిపించు. 

(శర) ((ధనాదికము) 

దాపిత్రము. సం, విణ, (ఆ ఆం అ.) ఇప్పీంవంబడినదిం 

దాపితుఃడు. స, విణ, (అ అ ఇఎ దండికుండు, 

దండుగునగొనంబడిన వాడు. 

దాపు. చే, స, క్రి. (దాయం. ఛాఎ చేర్చు. “క. తమ 

వారిం బిల్చిన'వై ,ళమ చని చారందజుక బోలను 

మేపరిక్కల్లు మొగక్ దావినపెళుణా,యి “మొగీం 

బడం దన్ని లోని కేశి కడఎకన్” అచ్చ, యు 

ళోళో౬, వి, సమోొవము, చేరువ. “సీ, డాకాలిగండ 

సెండారంబుదాపున చొమ్మల్తె వె రిభూభఘజులు 

వ్రేలి కానీ ౧, ఆ రా 2, ఆధారము; ఆవ 

పట “ఊఉ, ,,మామనోగతులం నిర్భరవార్ష ము 

నొందె నింక”న్రైప్పట్టున "నేము ధశ్యులము ప్రాఫును 

'చొఫుశు నీవు గల్దుటన్.” వారి ఉ ౧) ఆ 

౧ర౫ హారి, ప ర్క, ఆ ౧౬ 

దాపుకొను దే స కి. (చదావు+కొనుు కక్ష 

యించు, అండగొను. “వ, ఇట్టరుగుబెంచి ప్రాంత 

రత్న స్తంభంబు చాపుకొని సఖేజనంబులమరువున 

లక్టావనకపదశారవింద యగుసుందరిం గడచి, , 
కపక, 3, ఈ ౨౦౧౫ 

న. 
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చాపురమను. జే. అ. 

ప్రాక్తి వంచు, దావరించు. 

నల్ల పాదువమె కదా యదెక్కుడ దాపురమాయి( 

దనక. సాం ఈ ౧౮౫ 

'దాపురము. దే. వి. (దాయు. ఛా) ప్రాప్తి (ఈ ర) 

“ద్వి. సీరం జిచ్చెగయింవ నేర్చినతల్లి; యెచ్చట 

నుండి వీ విటదాపురముగు వచ్చితి చొచ్చితి వాస 

మొ ననుచు.” ద్వి. హరిశ్చ. ఊం. ౧౨౦౧; పం 

“గ కారణం బన్నిటికి 

దాష్యము, సం. సిణ, (ఈ ఆ 

దాప్యు-డు, సం. నిణ, (అ. అ, అ) దండ్యుండు: 

దండుగ గొనందగిన వాడు. 

'దొమని. నం వి మ, స్తీ" 1, "పెక్యూవలుపులు గల 

నిడివి త్రాడు, దామెన; రై వజపుం 

'దామము, సం. వి, న్, పుం. న. 

అం ఇప్పింపందగినది. 

UR చామెన త డు, 

పెక్కు వలుపులు గలనిడివి తూడు; 2. కాడు, 

రజ్జువు; 3. పాలు పిశుకునపుడు వసులకాలికిం 

గట్టెడిత్రా డ్కు బంధము; క దండ, మాల; ర్, 

లం “గజ్రైడుపలంపు. 

దామర, జే. వి, 1. ఉరితాడు. “చ. ఎలమి మనో 
జలంబుః డెలయించిన 'ఏర్యవదీముపెంటి “స్రీ చెలం6 

గునం బిల్చి చూడ్కి6 గదియించి యొదుర్కొని 

మేను మేను న్కిశ్చలగుణసంగతిం బెనంచి చక్రము 

దామర తెంకిం జేర్చం ద,క్క_లకలశంకం బోలె 

విహగంబులం ఏటెం గులాయకూటముల్ ౨ వను 

కఆ ౧9౨; 2 మండలా కారమగుకుష్టము. 

(శ. రృ 

చానూమా. హీం. వి, (హిం చామాశాహిఏ సరియైన 
పంపక మైన భాగము. 

బామెన, వై. పి, (సం దామనీఎ “పెక్కు.పలుపులు 
గలసిడివి త్రాడు; త్రాడు. “క్ల డక్ఫునల్లుండ, 

మెడల సో త్రమాలు గట్టి, యూవములన్యూర, 

ములతోడ నుద్దిచేసీ; సట గూర్చి యం 

దరతరంబి, సీరభ ద్రుండు పశువుల 'వెల్పునట్టు,” 

కారీ, కీ ఈ ౮౮ భగ, క్క స్కం, ౧౬౯ 

'చామెనకొయ్య. ద్వ వి, (చదామెనఇకొయ్య.) చామన 

కట్టుస్తంభము. “గీ తలుగు లూడ్చి 'పెయ్యల చెల్ల 

దల్గీచన్ను గుడువ విడుచు గొన్నిటి. నలుగడలం 

రోల్కునుటిక దామెనకొయ్యలు “పెణీకి పాణ, 

వెళు గావళ్లీ నుట్టను చచ్చి "తెంచు” వారి. 

ఫూ స్కో: ౨౦౬ 

శో 
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శ్రీ (దాపురముశాఅను) | దామెన 

చెయ్ 

తూడు ద్వ. వి, (దా మెనా తాడు) 

'దామెన, “ను చనుమా చూతము నీతెజం గనుచు 

ను త్సాహంబుతోం దల్లీ చ యవన తా టక బై 

జోటితోన ముళు బలి కొ గట్టినన్.. వారి. ఊ, 
ర, ఆ, ౨9౫ 

దామెనవేంట. ద్వ. వి. (దామెనావేటు). అచ్చ 
టచ్చట ద దోమినలం గహార్చి వేయు పంట, మృగ 

యావిశేషము. “సీ. దీమంబువేంటలు -దామెన 
"వేంటటలు తెరవేంటలుంకు చేర్చు తెరలికలును.” ద్వా. 

రా అఆ. ౨౨. 

దామోదరుండు. సం వి అ. పుం. 1, విష్ణువు; 2 

కృష్ణుండు; త. బుద్ధుండు (ఈశుండుఎోద్వి, వెలయ 

ననంగు6 గావించె నంగజున్కి 'వలులగనిపుర ఈలు 

, 'వలింగించెం బేర్చి;చెనసి దా మోదరుం చేసె దామో 
దృరుని విధి పాలుసేనెను విధిం బట్టి ” 

ఆ, ౭3, పు 

దామ్యల్ = సం, శ ల” 

డించుచున్న. 

దాయ. వై. వి, (సం దాయాది క. చాయ) 1. 
జ్ఞాతి సగో తుడు. “ఆ, అను పిళ్ళపి తామహ 

వ్రపితామహుపూజనములు  శిష్టవూర్యకముగం 
జే శ వలయు నియతి బాయ దొడ్డినజన్నిదంబు 
తోడ ఛ క్షిధామ మగుచుల” భార. ఆను, ౨, ఆ 
౧౯౯. అం. భా ప్ర. ౧౧౨; 2. శత్ఫువుః 

“మ,..బట్టయినక్ చ్వేలగు చాయ గాలు న మనసు 

శేం చా యంచు బోధించినన్.”” ఊఉ. రొ, ౨, 

ఆ. ౨౩౧. భార త్ క్క, అ, 9౧౨ 

దాయరోట్టః దే. స. క్కి. (బాయన్ +కట్టు,) బందము 
వేయం, (శ. ర 

దాయకుడు. సం. వి, అ. పుం. జాలి, చదాయాదుండు, 

విణ. (అ. యిశా, అ) 1. ఇచ్చునాండు; 2 

ఖండించువా6డు; లీ, కోధించువాండుం 

దాయభాగము, సం. వి, అ. పు. 1. దాయములోని 

భాగము జ పి తొదిధనమును బంచుకొనుట, 
దాయవిభొగము, 

దాయము. ఉఫ, బే, వి. (క. దాయ, త. దాయం) 
1, గవ్వలాట జూదము మున్న గునానియందలి 

పందెము. “సీ, ఒకదాయ మాడిన నున్న దాయం 
బొడు మనక 'ఛాటులు రెండు నొని వెలంగి* ఊఉ... 

హరి, 3, అ. ౧.౩౮. వండొతా. పురా, ౧౨౫, 

బన, వ, 

క. అణంచుచున్న; 2 దం 
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ఫు; 2. విపత్తు ఇదువ. “ద్వి, వడి నుక్క_దాయము 
వచ్చు చో ఛై ర్య,ముడిగిన చైన్యంబు నొందిన 

నగ.” ది. హారిశ్చ. ఊఉ గిలి బం క్రీడా 

విశేషము. “పీ, దొయాలు సొగటాలు చాంద్రయి 

చదరంగమును జోటురాళ్లకుు మూంశపొకుపు 

వాంన. 5, అ, ౧ర౬, అనో. ఏ, ఆ ఏ0. 

సం, వి. అ, పుం. 1. దానము,హోవి దీ. ఆరణము, 

వివావాకాలమున? గన్య కిచ్చుధనము; 3, వివావా 

కాలమునందు అల్జున కిచ్చుకట్నము; 4. పంచు 
కొనందగినకం డ్మి మున్నగువారిధనము; ర్. నా 

శములయము, రి, ఖండించుట, 7. ఎత్తిపొడుపు; 
8. ఇయ్యాందగినధ నాదికము; 9, శావుస్థానము; 

10. శుద్ధిస్వచ భత 

య'వడు, ద్వ- అ. కీ" (దాయముాపడు) కవ్ట 

వడు. (చూ. చాయవజుచు,) 

'దాయవటుచే. బే, స (క్రి. (దాయవడు. ధా. చే 

కష్ట పెట్టు బాధించు. “క. మాయరవి యేల శంక? 

డక యను నిట్రేల తడనెనో యనుం గ్రకం, 

బోయుడు6 జా యిప్వుడ యను, దాయవజివె నను 

మనోజళాపము పేర్షి న్ భార. విరా, .9 అ. 

కీ౧,౨. 

దాళూద, సం. వి అ స్తీ" 1. దాయాధికారిణి, 

జ్ఞాతి; 2, కూతురు. 

దాయాది, సం, పవి న్, పుం. శ. 'దాయాదుండు, 

జ్ఞాలి; 2 పుత్రుడు. ఈ, స్త్రీ. 1 చాయాధి 
కారిణి; 2, పుత్రిక, విణ, (న్. నీ, న్) చాయము 

ననుభవించుచాడు. 

'చఛచాయాదుండు, సం. వి. ఈ ప్ర 

జ్ఞాతి; డ సుతుడు. 

'దాయాడ్యము. సం, వి. అ. న జ్ఞాతిత్వము. 

దాయి, ఉభ. దే. వి చొ. (దాయు ఛా) 1. సమా 

వము, “ఊ అతరళొశీడెందమున నారటమొం 

దుచు చేమిజీయుందుక్, రాతికి బోడువోయినది 
రానుతుడెందము మెత్త గాదు దాదాతికి వచ్చి 
యుండ నింకం 'చాలిమి వెల్లునె మారుం డంటిమూ, 

ఘొాతకుం డోర్వరాదు సముఖంబున "నేటికి రాయ 

ఛారముల్ .” సా, ౨, ఆ. రాజ; 2. దాకలి. “చ. 

గరళపుముద్ద లోహ మహగాఢనుహాశనికోట్లు సమె 
టల్, వారునయనాగ్నికొలి, యురగాధిపుకోజులు 
పట్టుకారు దిక ప-రేటికిరంబు చాయి అయ 

ణి 

1. దాయాధి కార్తి 
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కాలుడు కమ్మరి 'చెరివీరనం,వారణగుణాఫ్ రోము 

దడగుమైనము భీమన ఖడ్గస్ఫష్టికిన్.”” భీకునచాటు 
ధార. (శ ర్య తె చెక్కెకు వ్రాలి క్రింద 

ఊంకగా నుంచుకొనుదుక్క్రు, ఉఊద్ధ్దనము, “ద్విం 

భామిని నవ్వుడ పడగొట్టి కండు, చేతుల గట్టి 

డావేకం దా.బట్టి, దాతివై నిడి బాడికయం త్తి 

పూచి.” పండితా. పురా. ౯౬ పు. (స్కబంధ, 

ళీక్కసనం విణ. (కనీ. న్) ఇచ్చు వాడు, 

దాక, (ఇది సమాసాొంతమునే యుంకునులఎ 

దాయు, డే. అ, క్రి" 1. కలుగుజనించు, “ద్వి. తగ 

వును ధర్మంబు దలపేసి మాన్కిపోదాయ నబ్బో 

యె నల్కు వాడమి.'” రం. రా. బాల, ౬, పు. 

౧౩, వం; 2, తగులులన్నమగు. “క, భూపాల 

“మెబుంగుంచోండులు చూపులకు. దా యునీవుసొబ 

గట్టగుటక్ , మాపిన్నది యినువింతల, చూపుల నర 
గంట వెజిచుచు న్నిను3 జూచున్ ల" నైమ, ర్యా 

ఆ జంగ, శ్ ఆ, శ్ర సమోపిం చు, ట్రా 

కక్కు_లధాలవాల ములు చాయుదురే తరుణీ 

జనంబులన్ ”' వక్త, 3, అ, వగా వరాహా కృ 

అ, ౧౭. 

దార, ఉథ, యు, జే. వి 1. బాక్కాకావాళి, “క్క 

శ్రీరమణ నీదుకిక్క_లు, చారల నగు మోపి వంచ 

"దారల నగు...” విబుధ, ౬3 ౭, కువల. _€, 

అ ౧౧౫ వె. ఏ, (నం, ఛారా. క. దాళి 

సీటిజాలు, ధార. “రగడ, తమ్మిపువ్వుల మోందిజల 

ములడార తారకయుండం జల్దుముం” పారి, ఈ, 

ఆ. ౧౬. వ్రబంధం జ ౭; 2 థారాఫూర్వక 

ముగా నిచ్చూటద దానము. “ద్వి విప్రుల కవని 

వల్లభులు దగిన చెనము లీరొ థధనమాయం గొనర్కొ 

వగంనగొని యారీతిం బట్టి యజ్ఞదిమి; దార లెక్కల 

కునే తరువులు వెట్టి, చారల నమ్మించి ధనములు 

నొజిడి కఠిన చిత్తులు లేరు...” ది. వారిళ్ళ, 
ఊ. రీ౨౯; 3 క్రమము రీతి. “గీ శప్పనాడక 

తొల్లింటిదార వెడక, ఊఉ. వారి. ఏ, ఆ, ౧౭౪౯, 

(శ. ఈ పౌ, దారిణెడక. ముద్చి); క, కవిళ్వా 

దుల అవిచ్చిన్నగతి. “మత్తకోకిల, దారకప్పక 

ఇప్పనేర్తు వుదార వాక్చ్పతురత్య మోవో శినారి 

గం బ్రబంధ “మొక్కాటి యొక్కనాంట నె... 

నమార. ౧, అ ౧౫ నం, వి అ. పు, బి, అ 

క్రీ 
త్ "పెండ్లాము, భార్య. hc జని స్నాజితోే 

స. 
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గారకొ దొంగిలి కంచు నిస్టురగతిక్ దండించి 

ఖండింప మున్నీ సను చాంటివచ్చు నలుకక 

నేం జెల్లి హాషిం 5 మ్బ రా, ను ౬౭. 

దారకము. సం. వి, అ, పుం, ఊరంబంది. 

దారకర్ష్య ము, సం, వి, న్, న పెండ్లి, వివాహము, 

దారకు(డు. సం షి అ పుం. Ll. పుత్రుండు; జ 

చాలకండు. విణ, (అ. రికా, అ) wee 
దారణ. చే. ఏ. (క. దారణ. ఈ తారణైఎ |. 

కొనుట్నుక్కయము. “గీ. కొనుట దర దారణ య 
నంగ మనును (గృయము.”ఆం, భా. ద్వి, ౨౬౭; 

2. (ఛాన్యాదుల) వెలు మూల్యము. “క 

ప్రాలేడుమానికెలకుం,బై లము మానెండు పురము 

'దారణగలుగక , బాలనరి (తెల మడిగిన్స్కజాలియ 
యగు గాని నీకు జము శే లబ్బున్* కేయూర. 
౨ ఆ ౧౦౮ జై. ఇ అ, ౯. 

దారణము. సం. ఏ. అ. న. Ll. చీల్చుట; రి, ఇండు 

పకాయ, విణ, (అ. ఆ. అ) చీల్చునది. (అ.ఈ. 

ఆఫ వీల్చుటకు సాధనమెనది. 
'దారదము, నం, వి. అ. పుం, పొడరసము. పుం. న, 1. 

విషళేదము; జి. ఇంగిలీకము; ల. సింధుచేశము. 

'దారవర్మిగ్సవాము. సం. వి. ఆ పుం. పెండ్లి వీవొ 

హాము, “క ఘోర వృకములు నలుపుచ్కు దార 

పర్మిగ్సవాము సేయం దా నొల్లక సంసారపునర్భవ 
భీతి నపారవ్యామోహపాశ బాధచ్యుతుండైో 
భార. ఆది ౨, ఆ, ౧౪౦. (దారవరిగ్ర్రవహాము 

సేయక = పెండ్రియాడుటకు ఇటే: దారగ్తవా 
కము. మొ 

దారబందము. వై. వి, (నం పా! క. దార 

బందవు.) వలం సరాలు “వ, ...ఓరగం ద్రోచిన 

'దారబందములును,..” ఉం, వారి ౧, ఆ. 43, 

ఆం. భా, ద్వి, ౨౧. 

దారము. డే, వి, (క. దారం 1. నూలిత్రాడ్కున్నూ కృము 
“పీ _తనిరు సూక్తము శ్రాడు దార మనలో 

అం భె ద్వి, ౨౯౫; 2. చేశ్రాడు ర్రాడు, 

“ద్వి. తామణీ యొకడు శేలో డామళ్లి నాథ, 
దార :మొసంగరా ధర్తాళ్తులార, * పండితా, పర్వ. 

3 ఆగ. పు; 9. నాలుగుకానులనాకౌెము. కాకణీ 

చతుష్టయము, “కీ కా ననంగాను గాకణిపేరు 

విలసిల్లు. .దమ్త మనంగను దార మనంగను దచ్చ 

తుష్టయసంజ్ఞ దనరుచుండు,” ఆం. ఛా ద్వి 
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౨౭ ర్క, వై, వి (నం. 'ద్యారక్.) 'ద్యారము, 

(చూ. చారబందము 

దారవోంతక, ద్వ ఏ. (దారవోయు. థా ఛార 

పోయుట “ను తలంవం గర్దుం డ పార్థదాకయె 

య'పా క, త్యాగిమూర్థన్యుం కి వ్యర్థంబగు 

గల్పకంబు ఫలియింప “శేఘుండుం 'దారవోం తల 

మ్మాతృంబు ధనం బెసంగండుగచా తభ్రానము 

లెత్తునే . ౨ దశా, పీఠ, ఒర, 

దారవేయు ద్వ, స. శ్రీ (దారశాపోయుు క, 

దానముచేయః. “క, అని కృతనిశ్చాయుండై య, 

ద్దనుజమణికి 'చారవో నెం దనపు త్రి త్తి మయుండ 

నలునిసన్ని ధి నతండుక్,, wise చాణ్మిగ్సృహా 

ణము దగ నొనరించెన్ ఎడం. రొ. ౨, ఆ, es 

స్వా, ౫% ఆ 8౭౮) 2. పెట్టు. “గీ, శాంతి పుం 

“భావ "మొందినసౌన్థవమున, బంతినడిమికి నేతెంచి 
భవనభ ర్హ, కవ ష్ భ_క్టి నన్నంబు దారవోనెలో 

కాశీ 8, అ ౧౮౬; శ (ఇచ్చుటత్తైై సంక 

ల్పించు. *క,..వి ప్రులకుక్ , ఛేనువులం బదివేలను, 

మానసమున దారివోనె మట యిచ్చుటకున్,” 
భాగ, ౧౦, సృ పూ. ౧౧౩; క ఏిచాహార్ర 

మిచ్చు; చెండ్లిచేయు, “చ, అని శుభలగ్న మందు 

గమలాసనను౭ డత్రియు సమృతింపంగాం దనయిల 

నిర్వ దేడ్వురను దథత్యుండు వేడుక దారవోనె న, 

త్యనువమవై ఖరికొ గు వలయా ఫ్మున కున్...” 
శళాం, ౫౧, ఆ, ౧౩౬. 

దారి. ఉభ, వై. వి. (సం. ద్వారము, క దారి కే, 
శ్రోవమార్డ ము. “చ,., వెజచి కాననభూమికి 
వీతేచాట్ దాని జడత నిద్రలోం గలవరింప.,...” 

వామ ౫ ఆ ౧౩౩. అం. భా. ద్వి, ౨౮; 2 

రీత్కి విధము. “స్, తనదర్శనస్ఫూ రి తనదర్శన 

స్ఫూర్రికరణి శీ ధామైకగరిమం బూన, తన 

దానిచాతురి అన దాన వాకర్ దారి బ బైత్యక్థివర్ధన 

మొనర్ప” శళాం. పీకి, క, ఇందు, ల 

ఏ౧; 3 స్థానము: వ దేశము. “వ... ,ఒక్కుయెడ 

జాతివిరోధం బైన వెలవెలం బొటుచు నొక b= 

వాయ రాళిమ్మిక్కృత్వంబు బాలకుండిన బెండు 

వడుచు నొక్క-_దారి గణావై వరీళ్యంబయిన , 4,” 
శుక ౨, అ. ౧౬౦. ఇందు రు అ 2,4 

'పార్మ్వము వైపు. “చ చరణములందుం బొవ 

లొకజవ్వని పూనుస జానురంబు లి,ద్ధణుమరు 



'చారిం 

చిక్కటారు లిరుదారులయం దిడ,,. చం, 

శా ౨ ఈగో ర, సూత, ధారుండు. హి. 

దారి నాం దగు సూ శత్రథారకుండు.” ఆం. భో, 

ద్వి. ౨ అ. ౨౮౭౪. విణ, (నం, ధారీ) ధరించు 

వండు, (ఇది కర, వాచకముపవదముగానుండంగ"నే 

కన్సట్టుచున్న ది.) ఉదా. జడదారి, మాయ దారి. 

సం, విణ, (ఇ క ఇం చీల్చు వాడు, వగుల్చు 

వాదు. 

న దారింతే. నం. Ey చీల్చు, భేదించు. “వు, తన 

దంభోళి హశుస్థలిం 'బెరసీయు క దారింపలేకుండు 

టకొ వానుమంతు౧ డనుసపేర మోటు సీని,..ో 

నమీార, 2, ఆ, ౧౮౦. 

చారిక. సం. వి. ఆ. సీ. 1. కూతురు; 

పిల్ల; 3. ఆఎకుటాలు కులట, 

చారికట్టు, ద్వ. వి. (జూరిశాకట్టు) మూలికావిశేషమీ 
మార్ మును నిరోధించు మహిమ గలమూలికళీం 

“క ఇదిదారికట్టు మొనక, టివి కాం తొవశ కరణ 

మిది నీవవి క0)పొదవించు నోన లేశ్వర,వడిలం 

బని తెల్పి కొన్నిబననిక లానంెన్* శుక, ౧, 

అ. ౫ఈ, కువల, ౫ అ. ౫౬, 

దారికాండు. దష. వి. (చారెకాకొ(డు దారిలో 

సహాయము-గా వచ్చు వాడు. “ద్వి. నలి దారి 

కాండునే నడనించుః బగ్గాము 

3౬౭. పుం 

దారికొట్టు. ద్వ. అ. డ్ర్ (దారి4కొట్టుఎ చదారిళో 

నా పీ దోంచుకోొను. (బ్ర. వా 

దారికము. నం. విణ. (ఈ ఆ. అ.) చీల్చ బడిని. 

దారిద్ర్యము, సం. వి. అ. న లేమి, బిదతనము, 
డ్రి 

ళా 
టు! ర ఆడు 

ముం” పండితా. పర్వం 

దాగుక. సం. షి, ఆ. త కట్ణబ్ో బోన్లు. 

దారుకము. సం, వి, అ. పుం. 'జివచొరువులే. 

దారుకీటము. సం, వి. అ. పు. కణ్ణిను దొలుచు 
పులుగు, ఘుకొముం 

దారుకుడు. సం, వి అ, ఫుం, (శీ శృష్ణునిసారథి. 

చారుగపాలం, చే. ఏ. మల్లవద్యావిశేషము. “వ .. 

రూటుధాణు కపాలు చారుగబాలు ఛాజు 

'“'ధఛారు ..మొదలగువదు నాలుగువినరులు. . 
చ, బంధ. లర. 

స సం, వి, అ. పుం 4. భయానకరనము; 

ణే చిక్రమూలము'.; ఏ. క్రూరకృళ్యము. దణ 

"ఇట పోరణావతమన వా శెల్ల నిట్టిదారుణంబు 
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దుర్యోధనకారితంబ కా నెటింగి కోకించి..."” 

భార ఆది ౬, ఆ. ౧౬౮ కీ. నాళము, వోని, 

“క్ర, .వీరల, కారణమున చెగులుపుట్టు కారవు 

లకున్*” విణ, (అ ఆ. ఆఫు 1. వరువము, (మాట 
మొం 2. హారము, కనికరము లేనిది 8, భయం 

కరము ఖీవణము; శీ. వాండియొనది, తీళ్లుము. 

(ఖశ్జాది); లీ. దుస్ఫవాము. “వ దాని ధృత 
రా నుండు దాన యనుభవించుం గాని మా రీడారు 
రాంటుః జూడక వీరి విడిచి తవోవనంబున కఠరుగుం 

డని చెప్పిన.. శారు ఆది ౫ ఆ. ౧౬౦, ౧౬౧. 

దారుధాణు. దే. వి. మల్లవిద్నావి శేవము, 

లర క్ట 

దారున, చే. క్రి. విణ, దు 1 కీళముగా. న 
అంత నిక్క_డ నాశ్త్యమపదంబున శకుంతలయుం 

దారున వచ్చినవి ప్రునివలన రాజు కనజన పకా 

రం బడిగినవిధంబును, 4.” పి, శకుం. ఆ, 

(స్కంబంధ. 

2, 

ణరెగొ, చంది, లీ అ ౧౨౬ ర కటాలున, 

ఆకప్మికముగా, “చం చని చని యొక్కచో 

నతడు 'చాలుంగ నక్కజ మందుచుం గనుం,సొనం 

దమ మేభురంజిం బోదిగొన్నఘునావళిలోన నుండి 

ద్యారున చెదుశైరి వెభవనిదూఢిం జెలంగెడకొంద 

ఆంగనల్ .కళా. 3, అ. 23, శశాం, 3,౪, ౭. 

దారుపుత్తి. సం వి, ఈం త్రీ కజ్జబొమ. 

దారువు, సం, వి, ఉడపుం, శిల్పి, పుం న, క్ట, 

కొయ్య. న డేవదారువుళ. 
దారువారి ద్ర. నం, మ ఆ 

దానవా స్తకము, సం. వి, ఈ పుం, కొయ్య తెడ్డు. 

దార్ల ము. సం. వి, ఆ, న, దృథఢత్వము. 

దార్టురము సం, వి అనా 1. నీరు; 2 లక్క; 3. 

దక్షీణావర్తకంఖము. ఏణ. (ఆ ఈ. అ) దర్దుర 

సంబంధమైనది. 

'దార్వండము, సం, వి, ఈ పుం, నినులి, 

దార్వటము. సం, వి. అ, న రవాస్యగ్భవాము, 

చార్వాఘాటము, సం. ig ఈ పుం వ డంగిపిట్ర. 

జార్వి- సం, వ ఈ, వ చ్రూనిపనువుళ, 0 

బెండ!; 3. చేవదారువు'ఖ; కం వనుపుళీ' 

చార్విక నం, వి, ఆ వ్ర" క, బెండ; 2 మ్రాని" 
జసుపు?; తె. - మ్రూనివసుపున వండిన తంషపోవేము; 

'దార్దాంకము. సం. విణ. (అ. ఈ, అ) ఉప మేయము, 
గ 

| 

త్రీ. 

ఓం 

దృష్టాంతముతో వివరింపయబడీనది, . 



చాల 

చాలము, సం. వి, అ, పుం. కద, వధాన్యము. న. చెట్టు 
తొజ్జలో నుండు తేణె 

దారి. ఉధ. జే. ఏ పాలు కాంచుట లోనగుచానికె 

అన్నీ ముట్టిం చినపిడుకలప్రోవు; అగ్ని కుండము. రక్ 

పిటకయంత్రాభిధ 'వెలయు చాలి. గీ యనలోం 
దంపీ యనంగ... * అం, భౌ, ద్వి, ౨౪౦, వేం. 

ఇంద. రి, ఆ రంగి సం వి, ఇ, ఈ స్తీ 1. 

పొట్టుతో c గూడినభాన్యమ్బు, శమీ ఛాన్యము. 

(చెనల్కామినుములు. మొ 2. జేవదాలీలతశో. 

చాలిగుంట. ద్య. వి. (చాలిశగుంటఎ) దాలివేయుట 

కువయోసించుగుంట. “శీ, , ,రుబ్బుజోలు వీడు 
కలకుచ్చెల దాలిగుంక, కనర నిరకంబు వెలయు 

నాకనిగ ఎ్రృవాంబు.” శుక. ౨, ఆ. ళ ౦౮ 

దాలితోశ. 'డీ. వి. (చాలి4తోశ తోశ అకార 
ముగా నుండుదాలి. “చ. పెనిమిటి చేనిపాటుపడి 

"పీరు శ్రామంబున నింటి కేంగచెంచినతతి చాలి 

తో(క్షపయిం జేర్చినకాయసలనీరు మజ్జనంబున కమ 
రించి, “శుక. ౨ ఆ 559% 

దాలినుము. సం. = దాడిమము. 

చాల్చిని హిం. షి. సుగంధ ద్రవ్యవిశేషము, (శ. ర) 
దావ. దే, వి తగవు, (శ ర “*ద్వి...నీ సకల 

రాజ్యంబు, నోడుగుడువం బుచ్చుకొని యొక జిల్ల, 

తొడుగా మరువనిదావలం బెనంచి” ద్వి. 

వారిశ్చ. పూ రార్యా ఫు, ౧౮౭౬, వం, 

దావంతము. జే. వి. దుకిఖము, “ద్వి. చైవమా యా 

దూజు తప్పింపు మనుచు, దావంతమున మది దల 

సోయుచుం డె దష. శ సొ ౧, భా, కరో, పు. 

డావము. సం, వి. ఆ, పుం. |. అడవి డ్డ కార్చిచ్చు; - 

త. బాధ, 

దావరము. చే. వి. 'చార్యము. “పీ దావర మనంగను 

దావా యనంగను చుచ్చిమి యనయగను చ్రుచ్చిలి 

_ యన్కగీ,,.చార్యంబు చెల్లు” అం. భాం ద్వి. 
౨౯ ౭, 

చావరి. చే. ఏణ. వీరుడు. “క చేవరం గొలిఇెద 
ననవుడు, నీవిధమున జీత మడుగం డెవ్వండును 
గడున్, దావపరి కాంబోలును వీంజేవీరుండు 

' వలయు ననుచు వృాదయం బలరగ్.” సోడ, 
గ ఆ, (శ. రృ 

దావరీండు. దే. విణ, (దావరి4+ ఈడు - స్వార్థ 
మున) పీరుండు. “ఇంద్ర్రవ్మజృము. కాటం 
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గచ్చెడు కుచ్చితంపున్ * మెబుంగుకోకల్ స్యా 

మాటజుచా!కిన్, వెజంగు వీ డొందల వేటు 

లోన, దరిం బడం గొట్టిన దాపరీండా.” ఆచ్చ, 

ఛా. ఈ, ఆ. ౭26, జ 

దావళి. చే. ఏ. మడిశై ధరించు కంబళవస్తము. “ఫీ, 
దావళి మడి వట్టుదోవతి జేవవూజాపేటి గల 
మూట ,. ఇందు. ౨ ఆ. ౧౧౫. 

దావా చే, ఏ. 1. చార్యము. అం. భా. ద్వి. ౨౯౨; 

2. (హిం. దావా) తగవు, వ్యాజ్యేము., (శ ర, 

దావాదారుండు. దే. విణ. (దావా దారుడు.) 
చావాచేసినవాండుం (చా 

దావికము. సం, విణ, (ఈ ఈ. అ) జేవికానది 
యందు? బుట్టినది. 

టాశపురము. సం, వి, అ, న కయివడిము సె. 

దాశర్య్మాతికము. సం. విణ. (అ. ఈ. అ) 1. దశ 

రాత, సంబంధమైనది 2. వదిరా తులు జరుగనది, 
(యజ్ఞాదిక ము (యాదవుడు, 

దాశార్దు(డు. సం, వి, ఈ పుం, l. కృష్ణుండు; డై, 

దాశు(దు. సం. వి. అ, పుం. 1. బెస్సవాండు ధీవ 

రుడు; 8. భ ఎర్యుండుం 

దాసకాండు. ద్వ. వి. (దాసముషాకాండుఎ) 'సీవకుండు, 

దాసుడు. “సీ. భాండీరులను గన్నం (బ్రూణంబు 

లాసంగచు దాన కాండను గన్న నాసవడుచు.” 

మల్హా + 3, ఆ. ౧౦. 

దాసనవెక్కం 'దే- వి. (దాననముహాచెక్క-_.) జపా 
వృతక్వగ్భాగము. (ఇది బిెవధములం దుపషయో 

గింతురు. బౌ. వాం 

చాసనము. జే. వి. 1. జపావృతము, “గీ, స్ఫృటికళిల 

యందు గలయంగ6 ద్ర తిఫలించు, దాసనపుః 

బూవు కెంబాయకళుకు వోలె.” ఉద్భ. 3, ఆ 

౭0. ఫీము ౨ ఈ ౨౯; 2. జపాపున్పుము 

“క, ఎజిసంజదాసనంబుల) 'తెజుం గయ్యెను, , 
ఉం. హరి, ౨, ఆ. ౨౬౪. 

'దొసమయ్య,. వై, వి. ('దాసముశాలయ్యా) దాసుడు, 

సేవకుడు. “సీ. మజ్ఞవతిశ్రాద్ధదయ _మారంబెట్టు 
శంకర దాసమయ్య భక్ష్మవ,తతికిో ఆము ఈ, 

అ. ౮౩3. 

'దాసము. వై. వి. (సం. చాస్యమ్) చీవ. (చూ, 
దాసమయ్యా.) = 
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దాసరయ్య. వై. వి. (దానరిశ్లాఆయ్యఎ) 1. శాంచేలు. దాసీక త్త మీ వి ee స్వార్థ మున.) పరీ 

“క్క వలం జికుక చనె మృగ మి,వ్ష్వలం 

జిక్కె_ను చానరయ్య వలవనిజాలిక్, దలంకంగ 

చేల సేం డీకొలందికిం సారయ్యె ననుచుః గొని 
వోవుతలీన్.* నాం పంచ. ౨ ఈ ౨౧౨; 2. 

విష్ణుభక్తుడు. “ఆ. అని తదీయ దాస్య మంగీక 

రించె నద్దాసరయ్య యచట నాసరోజులోచన 

యును (మౌనిలోం జేవ చొచ్చినుగతిం ద్ర వేళ 

మంది (పృతిదినంబు.” వెజు ౨ ఈ ౧౧౭; 9. 

ముని. “క.. ఆ,య్యనియో శెపుందిండిదాసరయ్య 

చెలిపినన్ో,” అచ్చ. అయో. ౧౧౬ 

దాసరి. వై. వ. (నం. దాసేర క. దానరిఎ 1. 
విష్ణుభ్యక్తుం డగుళూద్రుండు; విష్ణుభక్తుడు “గీ, 
వాద మే మాయె నన్న భూవరునివక ,పౌత మా 

'దొనరికిం గల్లి బ్రతికె ననెడు వారు, .. అము 

రఆ. ౭, అం. భా, ద్వి, ౨౮౫; 2. భికుకుండు. 
(చూ. దాసరిబుట్ట.) 

దాసరికొయ్య. ద్వ. వి. (దానరి4కొయ్య. మత $ 

విశేనము. “సీ కొరద దాసరికొయ్య కొజ్జమోా 

నులస ముచ్చంగి బేడీస జెల్ల చాజ న ష్ 

5, ఆ, ౧౮౭, 

దాసరిగాండు, ద్వ, వి, (దొసరి+ కాండు-స్వార్థమున) 

ఆంబేలు, (శ రు (వము. (శర, 
ఛాసరిపాము, ద్వ వీ. (దాసరిశపాము). సర్పవిశే 

దాసరివీట్ట, 'వై, వి. (దాసరి +-కిట్ట.) శామాలపిట్టు (బ్రా) 

'దాసరిబుట్ట, వై* వి. (దాసరిశాబుట్ట్ర భితమెత్తుకొను 
బుట్ట. “ఊఉ. వేసరి యేమటన్న నిలువెల్వడం 

జాలండు చేకనంటి మా;దాసరిబుట్టయు న్లుదు 

కదావలిదట్టియుం గానికానమోకేసరిమధ్య నీ 

చ్రతిన సేల్చె .. 'వైజ. 3, ఆ. ౯ర. 
చాసానము, చే. వి వృతవిశేషము. “సీ. . ఆాండ్ర, 

చందన పుపె దాసాన “'మెజ్లదాసానము చిందుగ 

చాజజొన్న.”' వాంస ర్క అ, ౧౧ 

దాసాని. బే, ఏ. చేళవికేవము. “డా హురుమంజీ 

వర్ణ  మిం్కపైనఖలీనమున్ బిరుదుటందియగ శైల 
పురు. బూని దొాొసానివటానిం దెచ్చె మహీ 

జానికీ Vie oie అలి. రక, 

దొసీ సం ని ఈ. సి. కే, పరిచారిక వనిక ల్లో; 

ర. శాకి వొండళీ, 1 .నల్హగోరంటశీ; ఉ. వచ్చ 

_ వోరంటళి. లే 

వ్చార్రిక్ర్య దాసిజాతి స్త్రీ స్తం “స దేబెలం గనుగొన్న 

వ. c ల దానిక తేల గన్న దార 

మల్హ * 3) ఈ ౧౦. 

దౌను. నం, వి, అ పుం. (ఇది వృద్ధాదులలోనిది) 

భ కుడు. Be నెక్కడిభ ర్త ర గాగ 

సృజియించె న నజుుడు...” జూంన. ౧, అ రాగా. 

దాసుడు. నం, వి. అ. [11] 1. ఛ అఎర్యుండు, వెలకుం 

గొన్నపనివాండు; 2. భక్తుడు; 8. శూూద్రుండు; 
డీ జాని; ర. దానపా తుడు; 6, జాలరి; 

7. వృత్రాసురుండు; ర దస్యుండు. 

దాసేయుండు. సం. వి, అ, పుం. J. దానుండు; 

2. జాలరివాండు, విణ. (ఆ ఈ అం చాసికిం 

బుట్టినవాండు, 

దాసేరుండు. సం, = దాసేవుండు. 

దాస్టికము, డే, వి, (ఈ ఛాపస్టిక) అధి కారమందలి 

దిట్టతనము, “ఉ, వారు దివాణ మాట బలపం 

తుల రింకటి శన్నంగా ఇమోరుదారులు మోర 

లట్టగుట దాస్టిక మెల్లను వారిసొమ్హ.,...=” 
రంగా ౨) ఆ. ౨5౧. 

'దాస్యమానము సం, విణ (అ, ఈ అ) 1. ఈయ? 

బడంబోవునది 2 భ నిహ్య'త్మా-లమున సీయం 

బడునదిః 

దాస్యము. సం, వి. అ. నః సేవ, దానత్వము, 

దాస్యము. సం, వి, అనం అశ్విసీనట్ త్ర తము, 

దాహికము. సం, వి, ఈ పుం. 1, అగ్ని & చి త్ర 

మూలము విణ, (అ,హికా అ 1. దహించు 
నది కాల్పునది; 0. శాపము క లించునది. 

'దాహినము. సం వి, అ. న, కాల్పించుట. 

దాకామిచ్చు. ద్వ, స. క" (దావాము+ ఇచ్చు.) 

దావాశాంతికొజకై యుద కాదుల నిచ్చు. 

'వ,..తక్కు_వవడ నొళఫూట కిన్ని చాహం 

బిచ్చువారునుం గలరే యని యనేక, ప్ర కారంబుల 

బోధించి...” సొనందో. ౫, ఆ ౧౩. 

దావాము. సం వి. ఈ పుం. వే, కాల్పుట రీ; చేవ 

మున గలుగు సంతాపము లి. కాశ, చెట్ల 

ఢీ, దస్పికఈ (ఈయర్థము సంస్క నిఘంటువు 
లలో గనంబడదు) స్వ =, దక్సిగొన్న మార్తు స్థినకు 
మసోవారాంబువులు ద్ మంచున దావా 

మాజునేగే తేశు అం pA దా ఎ్రఆం౧ రేక, 

వీలుచు,” 

ల్ 
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ర 

శూద్రుడు, విన్ణుభ క్తుడు, “వ, ..కహకవా| దిగంేయు. “గీ తెగువ నాగ ,వాబుద్ధియం 

నవ్వి యద్దాహారికి 'సురద్రోహి యిట్లనియె. * ఆము. దింపనైతి.? ఛౌ. రా, యు. ప ర” అవ 

౬ లం క్స్! (కరే ఆం, భా. షి. కరా రోహింపంజే.ము, _్రీ౦దికి, చేర్చు. “ర్ల క 

'దాహస్థలము. సం. వి. అ, నః శ్యశానము వల్ల కాడు. | _ చెలువ నన్ను. జేరిన నింక నెపుడు, బీోొమ్స దించక 

దాహి. సం, వణ. (థ్, నీ, న్) 1, కాల్బునద్మి| యుందు ముదము మోజు, ద్వా ౨, అ. ౨౭౪. 

2. తశాషము కల్లించునది; 8, తాపము కలది. ఊఉ. రా, ౧, ల. ౨౮; ల ఇెడంగొట్టు, ట్రష్ట్రము 

దాహ్యము. సం, విణ. (అ. అ. అఎ కాల్పందగినది. చేయు. “చ, సడి కొడిగట్ట లేనిక నుచాటు “ మలం 

దాళా చే. ఏ. 1. తాక్కెడలోనిహెచ్చుకగ్లు.(శ.ర) | కువ తీ:గంబోండ్లకున్, TO సం! 

2, (నెయ్యి నూనె మొదలసనవి తీయుప్యాత్ర, గాంతవశీకరణార్గమంకృముల్ , నొడునయ.. ౪” 
లనుగాని అని యుంచి యున్న పొత్రలనుగాని) శుకం య ఈ, ౨6. చిత్రభా ౮౩ ఆ 
సరియెక్తుజాలను ఇఆకద్రలంలి త (శరం) | దించేకొను. దే. స. (కి (దించు+కొను చెడగొట్టు 

చాలి నం, వి. ఈ స్తీ" న్ "నెనగలు లోనగువాని కొను, భ్రష్టముబేషకొను వ గకయింత లేక 

వప్వు; 2. జేవదాలిలత. చెలశేడియశై. పడి ధర్మ కీర్తులన్, “చొస్తలు సేసి 

దాళిమ, స. ఏ. ఈ. స్రీ = 1. దానిమ్మళి; 2. విలకిశి.| “డారు శళిం బొంద కోటా కడు “పీల చేని కొం, 

వాళిమ్తు. వై.వి. (సం, దాడిమః.) 'దాడిమళో, (శ. ర.) టెస్ట దలంప:'గా వలదె యిప్పుడు గర్భము దించు 

దాళీవడు.. చే, విణ. కార్యకర్త ర, పనిచేయ వాండు. కొము ఎం భోగం రా సం 3 ౭౮ 

(శ. ర) దింటెన. చే. వి. గిరికర్ణి. “సీ, తెల్ల దింటెన పువ్వు 
దాస్. చే. వి. వర్ణలేశము. “ద్వి. రస మెక్కి యా, చెచ్చి తదృస మిడి కలివె పువ్వులు గోసి నలిచి 

ఛచెలు రయమున బలినెం బసుపు చాళిక్కి. క$ీడిచిళాళ. 3, ఆ ౧౧౦. అం, భా. దష ౬, 

యేర్చడం బల్బ లసచు.” భాగ, ౧౦ స్కం. (శర) | వండడం. చే. వి. (దిండు. ధా.) నాలోలి కడ్డుగా 
దానవా. దే, ఏ. సస్గ స్టవ్ శేషము శరదృతువు మొదలు FE సెడికజ్జ, ను. (ర క్ 

కొని సీటియా ఛారేమునం బండుపల్లపుపంట, (శర స్త. దిర్యగారో పీళఠదారువు ,. అం. భా, 

బ, 'ాన్యపిశేషము. “సీ. రామబాణాలు శెక్కా ద్వి ౨ ఈ 33. 
ములు వెన్నముద్దలు జిల్మబుడుతేలు దాణవాలు.” | ద్రిండీండు. బే. విణ. (దిండు + ఈడు) కాసె గట్టిన 

జాంన ర; ఆ. ౧౨౮. ప్రబంధ. anr. వాడు. (శ. రు) 

దానవాళింకే. చే. అ. కి దవ్వు వ్రకాళిచు. | దిండ్లు. జే వి, 1. తలగడ. “ఊ,.. పెద్దదిండుపై) 
“వ... బాళువాళించు సన్ననున్నంబుచేశ "లేత సోలంచు నల్లడ ల్పెగడి చూచుచు గ్ర మజ 

నలు చెమించు శమ్రించులుం గల మేడ గన్ను మూయుచున్ ,.,”” ఎన్న. ౨% ఆ. ౧౩ 

లును...” పీ, శకుం ౧, ఆ ౮౬ పృబంధ. ఇంగ; 2. దట్టి, కాసె, “చ నునుపగు 

దాళ్వా = దాళువాం (శాల్యంకురముఎ “పీ ఒకపరి పచ్చవట్టునం గనుంగొన నొవ్వగ దిండుగట్టి 

“మొసలివాయొంట్లు చాళ్వాాచెక్కు. నిద్దంపుు  న్వూత్రన మగుబర్హి బర్హ్యకృత దామము ఛెట్టెము 
జెక్కు_లనీడం జూపో దశా, రా ఆ. ౧౩౨. నుట్టి...”వారి, శః ౬, ఆ. ౧౭౯ సార, ఉల, 33. 

ది 3. 'కచ్భణేదము, కుచ్చెల. “సీ. కటిమోంద జాణీన 
ది, దే. స సంబంధము 'బెలుపునప్పు డన్ముప్పయుు క్త కనక సూత్రంబుతోం చీతాంబరము దిండు బిగియం 

మగు “అది” శబ్దముయొక్క_ ఆద్యవరము లోపీం| _ దిగిచి” వారి. ఫూ. ౫ ఆ. లకీ. మెజుంగబిళ్ల 
* వంగా మిగిలినరూవము. ఊదాఃకానాది సీది.| లోనగునవి యంటించెడు రాళ్ల పనివాని సానతిరు 

వానిది మొ, “ఆ ఘగోేరకపము ఇెటిచి కోమలి | _గుడుకొయ్య. (శ. ర్స; రీ. చుట్ట, “సీ, నడు'నె్తి 
.. నార్రైను దేవరాజ్యమహిమం దివిరి నీవు” భార,| మజ్ఞిపా లిడి తాలి లొనర్సి కడలు కొల్చిన ' 
ఈ ఈ ఈ ఏజు వారీ ఊ బి ఈ ౧౫౫ గొవ్చజడలదిండు.” శుక, ౨) ఈ 3.4 6 ఆతి 

దాహ. "వై. వి. (సం దానీరణ) విష్ణుథ కం డగు దిండు. చే. స శ్రీ* (దిగు ధాం చే క్షే తగ్గించు 



దిండు 1527 దిక్కు. 

శయము, ఆధిక్యము. “ద్వి. రాద మొత్తముటెక్కు. | దిక్కమొకము. వై. విణ భయాదులచే దిక్కు 
రాణువయుక్కు-; గోచయంబులదిండు కోమట్ట 

మెండు.” ద్వి స్ సా. ౧, ఆ 3, పు; 7. 

దీవము. “ట్, . ,ఆ;దారిని దానుం బేరసము దాల్లు 

నటంచుం దలంచి లంక చెం'తే రఘు నాభుదూత్ర 

తోంచ క పాటీపోవువాడయు. “టా... మేని 
గాడ్నుశచే, నక్కట నుగ్గులయ్యె జలచాలి సమాన ము 

లింక వీనిచేే నెక్కడిశద్మజాండ మని " యేలిరి 
దిక్కు. మొకంబు లై నురర్ .”సమోర. ౨, ఆ. ౧౩౪. 

సరణిన్ నెల కన్సడె దిండుశై వడిన్, చం. రా. ౭, | దిక్క_ మొగముజదిక్కు మొకము, “ఆ. ఒళ్ళు మొగము 
అ. ౨౭) (చూ, సం, చం, రా, నుందః ౧౮, కో గాక యుజీకిరి నై నికల్ , దిక్కు మొగము గాంగం 

8. నూలువడుకురాట్న పుకదురునకు నూలులోేనగు |  జిక్కు.భటులు, మొక్కి రీ:టియలు దటుక్కు_నం 

వానితో నేర్పజచుపిడి. “క. వడిదారముచెవులుం' బడవైచి యక్కిరీటియెదుట నాళం గల్” 
ద్రొక్కు-డుపలకయంు దిండుకదురు..,” శుక. అ,| విజ 9, అ, ౧౫౭, (శ. ర పొ రామా. ౭, 

ఆ, ళ౧౯. ఆ ౧ఠ౮. 

దిండుపడు, డ్య. అ, శీ (దిండు + వండు.) సామ దిక్కరి. నం. వి, న్, పుం, దిగ్గజము, 

సిల్హ, మూర్భపోపు. (బ్రౌ.) ఏ క్కా_మొకము = దిక్క_మొకము. “సీ, పోయిన 

దిందిము- దే. వి. భేరీమ్బదం గాది వాద్యధ్వనివిశేషము. 

wr నిస్సాణంబులధణంధణలు ఢమామోలదింది 

మ్లలు విజయశంఖంబుల ఘుమంఘుమలు , , 

పోకలే పోయిరి సిదులు దిక్కాఎ మొకనులైరి 

దిగ ధిపతులు,” పారి, గ వు వి ల, 

దిశ్యా- మొగము = దిక్కు మొగము. “గీ గచ్బ్చిమెక 

(ప్రబంధ. ౭౮౮ ములు దిక్కా మొగంబు లయ్యె.” ఛా విం కి, 

దింపు. చే. స. శ్రీ" (దిగు. భా, చే) క. అణయు। ఆ. 3౬, ఆం. ఫె, తృ. ౯. 

పోగొట్టు. “వ, ,. మొల్లల తొవులం గొల్లలాడు దిక్కు. సం, వి. ఖ్, స్రీ lL చన, దిశ; ద మార్గము, 

(ఛ్రమరదంపతులయింపుసొంపులు దింపునం పెంల 

సంవదలకు , +౪” ఉ. రాం ౬, అం వర; ల వీడు, 

విడుచు. “సీ. వితత -భిరవకరావాలీం దలంకని 
నాటిపద్మ గర్భు వ్ర తిభాభరంబు. గీ. సత్య భామాధి 

పఠి'వేతం జలన మొండ్కి బలిమి దింపనినాంటి కల్ప 

పద్ధతి; లె. దంఠతతము; 4. రతుకుండు, శరణము, 

అ “బీ జగదుద వస్టితికయ హేతు 
'వెవ్వం డా,దేవాదిదేవుండు. దిక్కు నాకు” 

పాండు, గ ఆ. ౧౨౯-౧౪౦; భొ రాం 

అయో: ౧౬౪; 5, ఎడ్కనిషయము. “క, ఎక్కువ 
ద్రుమంబు, విశరణంబును దనయంద వెలయ తక్కు_వమాటలు నుక్కి-వములు చెందు న్డు 

వె ల యు; సూరయన్న ప్ర భానకంకీరవుండు.' | లాందించుటలుం, “టెక్కు.  దనయన్నదమ్మల, 
ఉద్భ. ౧, ఆ, ఏరా 8. శ్రీందంబెట్టు- వ్యవః- 

నానెత్తిమాందిగంప దింపుము, "నిం l. వ్రైలుటు 

లంబనము. (శ. ర); 2 కొబ్బరి మున్నగుభెట్ల 
నుండి కాయలు కోసి శ్రీ ందవై చుట. వ్యవః--- 

కొబ్బరితో 6టలో తు దింపినారు. 

దింపులకుంచెచ్చు. దనం క్రి" (దింపులకున్ + తెచ్చు 

లిరన్క-_రించు. “వ..,భశుర్ణతలవంపు దింపులకు6 

చెచ్చుకొమురు గలకనుబొమలును,..” చం రా. 

ఏ, ఆ, ౯౮ 

దిక్కుల నన్నియును నైవం దేజము సేయున్,” 
భార శాం. ౨ ఆ 3౫౯. వారి. ఊ 3, ఆ 
౨౨౨; 6 వైపు పక్షము. “అ. ఇట్టు దశీమెనేని 
యిప్వుడ, యీత( డేదిక్కు_నారి చిల్ల. నొక్క 

యత్తు గాంగం బిలుకుమార్చి . + భార ద్రోః స్మి 

ఆ. ౧౯౬. వారి. ఫూ, 3, అ, ౧౨; 7. స్తానము, 

నెలవు. “కం రక్కు-నులగురువు గురునకు వెక్కస 

మగుమతికి నిరవువెరవుల “కెల్లన్ దిక్కు నుడి 
శక్కు_లేగురురు జుక్కు దినిన్ విటులు గడు 

దింపులువోపు. చే. అం క్రి. (దెంపులు+పోవు.) నుదుక్కూునం బొడివెన్*” విప్ప. ౩, ఈ రోజ, 

వ్రేలాడు. “సీ. అందంద వక్షోరువాములు దింపుట భాగం క్కి స్క_ం, 3 ఏరా ర 
రో! వొడుకనిచ్చుట మెట్టు దుగ్గరసము.' "కాశీ | దిక్కుబిళ్లలు, మి. వి, బి, చాల క్రీడావి శేషము, (ట్రా 

క) ఆ. ౧౮, దిక్కు-మాలు. మి, అ డ్ర్ (దిక్కు +మాలు్రి 

దిక్కుముః నం, వ ఈ పుం వఏనుంగుగున్న, కరభము. రకాకీంనమగ్వు దుస్థ్రితినందు. yon + కాకంరుభఖులు 



దక్ప 

నటవలో నిడుదనిదురునొలసీ “తెలుప దిక్కుమాలి 
యున్నాడుగ దే.” భార, ఆళ్ళ ౨, ఆ. ౧౬. 

భాగ ౮ స్కృ_ం, 80౧ 

దిక్పుతిం సం వి. ఇ. పుం. = దిక్చాలుండు, 

దిక్సాలుండు. సం. వి. అఆ పుం. 1. దిక్కు_-లమేలిక 

లలో నొకడు. (ఇంద్రుడు. "మొ, ఇంద్రుండు; 

అగ్ని; యముడు, నైర్భతుఃడు, వరుణుండు, 
వాయువు, కుబేరుండు, ఈశానుడు. వీరు కను 

ముగా ప్రాగాదిదిశల కథిపతులం'; 2. దిక్కుల 

యేలికలలో నొకడు (సూర్యుడు మొ, 

సూర్యుడు, శుక్రుడు కుజుడు, రాహువు, 

శని, చంద్రుడు బుధుడు, గురుడు. వీరు 

కృమముగా ప్రాగాదిదిశల కధిపతులు ) 

దిగ, బే, వి జూదమాడుట కువయోగించు పాచికల 

మాంది ముద్రావిశేనము, “కీ మేటిజాదరి యన 
వాటమై తివుటమై నాడుచుండుదు నే నహర్ని 
శంబు,- దృష్టి యేుమజక సందియు జాగరంబును 

దిగయును గరయు నాం చేటవడిన, యచ్చులలోన 

చేయవై్బైనం గైకొని మాటలాడినయట్ల వేటు 
గలుగ,” ద్వా, ౧౦, ఆ. ౮౮ 

దిగంబరుండు. సం. వ ఆ. పుం. 1. శివుడు; 2. తవణ 

కుడు. విణ, (అ. ఆ. అ) 1. దిక్కులే ప త్ర 
ముగాం గలవాండు, దిన్స మొలవాండు; 2. దరి 

(డుం 

దిగంగాలణు, బే, అ. శ్రీః (దిగన్ +కాజు కృళించు, 

“క మగువలు గరగరనై తగు, 
మగవానిం జూచి వీండు మగం డైనణగదా తెగు 

దుఃఖం బనుకొంచుం దిగయగాజుదు శెపుడు 

ెమది నగ మిణగలన్.౨” శుక. 3, ఆ ౫౧౧౬. 

దిగందన్ను. దే. స శ్రీ (దిగన్ తన్ను) దిగ 

విడుచు. “చ. తగం గుసువ్యాస్త్ర కేళి దిగందన్నిన 
చీరలు గౌయిలింతలం, బగ౭గొని యడ్డగింపయం 

'డెమల్చినవోరములున్ ..,” వేం. పంచ ఈ, 
ఆ. 3 ౦౯. ఇటే దిగందాంచు. నైవ, 3,అ. 2౯౫, 

దిగందీయు. చే. స | క్రి, (దిగన్శతీయుు 1 దిగ 
దుడుచు. (శ. ఈ బ్రా); 2. నిరుత్సావాసజుచు. 
వ్యవ: అతః డావని చేయకుండ వానిని దిగ 

దీసినాడు, 

దిగదుదుపు. దే. వి. (దిగదుడ్సు థాం దృష్టి 

ప షోహాదిపరివారార్థము ఉప్ప మిళ₹పకాయలు 

దిగవాయిం 

జో 
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మున్నగు వానిని- చుట్టు తె వ్వట. వ్యవ: ఎన్నీ 

దిగందుడుపులు పెట్టినను లాఖించ లేదుం 

దిగందుడ్చు. చే. స క్రి, (దిగన్ +తుక్చు.) - దృష్టి 

వోహిదివరివోరార్లము ఉప్పు లోనగువానిని చుట్టు 
జో 66 9 త్రిప్పు, దష. శమన భసిీతంబుం Saas 

జిల్లి.ముమ్హారు దిగందుడ్చి ముట్టె నంకటను*” బస 

కా ఆ, ౧౭ ౭, పం 

దిగంద్రావు. జస క్కి. (దిగన్4-శత్రావు) 1. విడుచు, 

పరిత్యజించు, “రీ చదువులు విడిచి యాచారంబు 

దిగంద్రావి. దశ. ఏ, అ. ౯, భార. అను న 

ఆఅ. 3౨6 2. డిగ్లు. “క. కన్నంకన తనయీనిక, 

దున్న దిగంద్రావి రభథసదోలాయికపహా, రోన్నక 

వతస్థులుం డై), యన్నలినాకమునకు వంచె నాత్మ 

శిరంబున్,” వారి. ఫూ, 8, ఆ. ౧౯౪. 

దిగంద్రోచు. చే. స, (క్రి. (దిగన్గాత్రోచు.) విడుచు, 
“గ్ కలంక యంతయు దిగంద్రోచి చెలంవ 'మెసంగం, 

జేర వచ్చినన్మియభామ గారవించిల పారి. ౨; 

అ ౧౫ 

దిగబట్టు. ద్వ స 

లాగు. (ద్ర) 
దిగంబడు. ద్వ. అ. [క్రి (దిగన్ +వడు ) 1. (బురద 

మున్నగువానిలో) కూరుకొను “గీ, వంకము గొరిజ 
దిగబడం బఅవలేవ్వుమన్ను లివ్వేళ రేగటిమన్ను 

లందు.” స్వాం ర, ఆ ౨౦; ఆము. ర, ఆఅ, 3౫; 

2. అడంగు, క్రుంగు, “క, +, పాతాళమునకు దిగ6 
బడ నయ్యచులము6ం జరణాంగుష్టమున నలఘుగతి 

నదిమెన్.” భా. రా. ఆర, ౧) ఆ రర, ఉఊ.రాం 

౨ ఆ. ౧౭౩౫; 8, మునుంగు, “వ...శంబరుం 

డనురాతసుండు దనమాయాబలంబునం గామ 

రూకియై వచ్చి కొనిపోయి సముద్ర ౦బుళో వైచి 
తనగ అనొంబునకుం జనియె నంత నాశాబకుండు 

జలధిజలంబున దిగంబడ నొడిసి యొకమువా మో 

నంబు మ్రింగి భాగ ౧౦, స్కం, టా; రీ 

జాలు. “ఆ. గొంతిశకడుపునందుం గొడుకుం జాలి 

నీవు, దోంవకుండవైతి తోంచినట్టిపిండ మెడలి 
యన బిదవ దిగంబడ్కదయ్యె నింత పుట్ట దట్టు 

లైన భార, కర్ల, 3, ఆ. జు లీ, పోవు 
తొలగు. “చ ,. .ఇవ్వూ డకాస భయంబు దిగంబడ 
సీవ వోయి పాంర్థనిం గని సించానాదమున రోదసీ 

నింప్రము మాకు నింపుగన్. భార, రొ ర, ఈం 
Ga) 

క్ర శ్రీ (దిగన్*వట్టుఎ కిందికి 
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రి ఏ ఎం "పొందు ర ఆ, ౧౭ ల 6. మాను, దిగటము, జే, బి, (దిగు థాం నిలువు! గ్ గడగడ 

నిలుచు. “డా. కారణ మైనకర్శ ములు కాక దిగం 

బడ వెన్ని గొందులం,దూరిన చెంత వారలకు. , 

ఛా. శ 53; *, మిగులుతప్పిపోవు. “క. వెలంది 

కటీ-పేర నిల నొక్కపులినము దిగంబడియె సీంధు 

పులినపుంబం క్లిక్, నలువ యది వడంగం గాదే, 

తెలియుట కం దంచవదము తిరముగ నిలిపెన్* 
అము. ౫), ఆ. $౯. ((ట్రాఎ 

దిగంబాటు. ద్వ. వి. (దిగంబడు ఛా.) శేషము, మిగులు. 

దిగలదాటు. చే. ఆ. క్రి, (దిగన్ పా.) 1. శీణించు 
కగు. కళ్ కంర దిగంబాణ: బ్రా చిముఖంబు 

కం బది ద్మినీము ఖవికసన ప్రాఢి సడలి , ౪” కవిక. 

౮5, ఆ, ప, డి హు మాందినుండి , కి ౦దికి 

జాబు, “సీ . వెళ్లంబెట్టునొ ఫు గార్హవిధు కాంతి మొగ 

మున దిగంబాజునో చెడి తెలివి కేన.” నిరలి క, 

ఆ. ణొడ్క, ౯౩౨. 

దిగంబెట్టు. (దిగన్ + పెట్టు) 1. విడుచు. వ్యవః- 
బాలుని బడిలో దిగబెట్టి వచ్చినాను; 2.మిగుల్చు. 

వ్యవః-వాం డొకపం డైన దిగం బెట్టకుండ తిని 

చేసినాడు. 

దిగంబోంక, దే. వి, (దిగంబోయు భాఎమిళ్లుట; ందికి 
దిగుట. (వ్యవ: ) వానికి పొంగు దిగబోంతలోనికి 
వచ్చినది. 

దిగపౌలు. దే. అ. డీ (దిగన్ 4జాజు.) 1. (కిందికి 

బడు :చ్యుతమగు. సళ నగుచాయల ముకుముక్యేము, 

జగితోం బలుగంట్లు నిండి చెన్నెనళారందగు 
మోము చరకువలనరాదగ జాతుచు నుండు మేలు 

దివ్యాన్న మనస్ కాళింది. ౬ ఆ. ౧౫౦. 

నిరం, ఎల్లి ఆ. ఇగ; ద, జౌతీపోవు, “గీ. పుష్ప 

దామంబు దిగజాతి భూమిః బడిమయొో”* దళాః ౨, 

ఆ. ౫౦, నిరం. ౨, ఆ. ఇఒ౯ా తి కాయ సృవించు. 

వ +అశ్రుధారా వావాంబులు. ., జాణ 

వామెణుంగుంబయ్యొదమోందికి దిగజాణకీ, ౨.” డా. 

రా, ౬, ఈ, ౨౭౬. వరాహా, ౧౧, ఆ, ళలరా; 

4. పోన్చు; తగ్గిపోవు. “రగడ, ఇగురుంబోం డ్లెన్న రై 

రీవ్చలంను గీవ్రలంను, దిగజాఆ విడిచి రటు కీవులును 

వావులును.” రాసువ, ౨; అ, ౬, వ్యవః-వానికి 

. . ఫొంగు దిగజాఆీనది; ర్ డుంగు,దిగయబడు, EN 

ఎలుకలు ద్రన్వినయింటి చందంబున దిగజాలీ నీ 

మేను మిగుల డస్సి.” వానీష్ట. ౧, ఆ. లేక, 

నొడలు వడంకణ, దడదడ దడముచు గుండె 

కల్పడ మందక్ ,బడిబడి నడ్డము దెగటముంబడిబడి 

'య్రైక్కు-చును బాహి షాహీ యనంగన్. 9 దశా, 

౨ అ, ౧౧౮, 

దిగదాంటు, చే. అ, శీ* (దిగన్చాదాంటు) దిగు, 
శ్ర్రందికి వచ్చు. “కీ కాంచి యుదంకుండు 

గృమన దిగచాంటి వ్ నం గనవపుట్టం, 

కొన్న న నయ్యురగము ., ి భారం ఆశ్వ, 3, అ, 

౧౦౫. చ న! 

దినదిన, దే. వి 1. వినరుట మెజయుట లోనగ 

వానియం దగునముశరణము. “గీ, అబ్బరు చి: దూర్చు 
దిగదిగ యంచు మెజనె.” (శర) స్వా, 6, 

అ. ౬౦; 2. నిక్కిందుట మొదల వానియం దగు 

ననుకరణము. “ది. మృగములు నిక్కించి "మెడ 

లెత్తి ఇెవులు,దిగదిగ నిక్కించి దిశ లాలకిం చి 
నవు ౧, ఆ ౫౦, పు, (క్ర విలా. + శీను) ముగా 

వడిగా. “క... లేం జిగురరంటాకలు పెట్టిరిదిన 

దిగ నర్జేవియాజ్ఞు దివ్యపురంధు) కొ.” ఫీమ. లల 

ఆ. ౧౨౮౫ అము, ౬, ఆ, ౯రం 

దిగద్రొబ్బు. చే. స. (క్రి. క్రిందికి త్రోయు,గెంటు. 
“వ, అని పలికినకొడుకును ధిక్కరించి మక్కువ 
చేయక రక్క_నుల జేండు తనతొడల. నుండనీక 

గొబ్బున దిగద్రాచ్చి భాగ, ౭, స్కం. ౧౮. 

దిగనాడు. చే. స శ్రీ (దిగన్₹అఆడు) 1 విడిచి 

చెట్టు, త్యజించు, “వ అని విదురుండు ధృత 

'రాష్త్రునకు విర్నక్తిమార్హం బువదేశిచిన నతండు 
చ క్ఞాచకుండై సంసారంబు దిగనాడి, . భాగ. 

౧ సం. 3౧౬, కరా కాకీ ఏ, ఆ, ౬౩3; 

2, తిరన్మ్క_రించు. “స్కీ చల మూని యలమీనుం 
గులనూడు దిగనాడి మగజాలజిగినేలం దగుచు 
ఇెగడి”” నీలా, ౧, ఆ. రగ. 

డిగమోపు. చే. న (కి, (దిగన్+ మోపు) దిగ 

దుడుచు. “చ...కోర్కి_చే నురమున నుంచు 
దుడ్చుం గడు గొప్ప మనోభవభూకళశాంతి తై, 
యరుదుగ రతప్రూన  యఖిలాంగములక్ దిగ 

-మోపుచాడ్పునన్.”* భో. ౫, ఆ. ౧౫౦, 

దిగమ్రింగు. చే. స క్రి. (దిగన్* మ్రింగ) వూ 
చండ; వరించు. “ఊఉ. కడరేజ=గ నిత్తునె లే 
వారలకమిక్కి-లి శక్తి మజ. దిగ మ్మింగెడ 
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నం దుం బరిక్టవింవయన్ ' దశా, ౨, అ. ఏఏ.9, 

సా లి అః ౧౭౦౪, 

దిగవిడుమే. దే, స (క్కి. (దిగన్శావిడుచు). విడిచి 

ెట్టుక్యణించు, “క, తగుసుమహైళ్వరి దయ, 

మగుగ్భహామును బ్రబలన్నిద, నందినభర్యక్ , 

దిగవిడిచి యెక్క 'ీనియు,జగరీశుండు సె 

నిశధసమయమునందున్.* భాగ. ఈ, స్కృం, ర౦౭, 

జారి ఫూ ౫) అ, ౨౨౨. 

దినవైమే దే, స (క్కి, (1 దిగన్షావె చుం 1. విడుచు. 

“క చెప్పెడి జ మిక నొకచో, చెవ్పర మగు 

నుక్కు.జేను దిగవై చిన వే,నెవ్వుషొని కదల 

కండెదు, కస్పలితీరునను జేరు గదలక నిలిచెన్.” 

శుక, ౨, ఈ ౧౧; 2. పడవేయు. ళన చచ్చినవి 

మున్న యని తాను జంపు టుడిగి, వటము. క్రింద 
ష్ దిగవై చువాండు"శేయూర. క, ఆ, ౭౦. 

ననన చే. (క్రి. విణ (దు. దిగువగా. “గీ భూసు 
రుల లవ చేమి .మహానురారి,యిప్పు 'జేటికిం 

దుంప వేం డైగసనైన,.బుద్ది దిగవచ్చెనో పో 

దిగు 

నం ఫూ ౬౨; &£, కిందికి తొడు, 

“క కట్టి తొడి వూసీ 3 సేసి కౌతుకమున గొన 

దిగ నీలివుట్టంబు ముసుంగువెట్టి.. ౨” పూర, ౬, 
ఆ. ౧౧౯; ర. (ప్రయాణమై పోవుచు దారిలో 

విడియు. (శ. రు; 6. చొచ్చు; ప్రవేశించు 
“డు అవ్వసు ధాసుధాళశనకులాభరణం బతిరమ్యు 

మెనరిమా, జవ్వన మాజవంజవవిశాలనుఖ్లా శుభ వై క 

యాగ్యమె, నివ్వటీలస్ విర క్టిసరణిం దిగ నిందు 

ముఖుల్ రతీచ్చ్భచే)నువ్విళులూరు డెందముల నోలీిం 

జివ్చక్కురటంచు నుండగన్,” విష. ౧, ఆ. రాగ, 

ఆము, ౫. అ, ౨౧; 7. (చెట్లకు పింబెలు మున్న 

నవి) పుట్టు, ఉక్పన్నమగు. “అఆ. వనసపండ్డు 

దిగినవణీగ స్వప్నము గన్న, చెలీగ నొసంగి 
'వెజటపజుచు టొప్పు. * అము. ర, ఆ. ౨౭౪; 

8, తగ్గు. “సీ. సాంద్రచందద్రికయుజ్ఞ లభావ 
ములు "దిగ నరుణోదయ వ భాన్ఫురణ 'అెదుగలో 

విక. ౨ అ, ౧౦౭. ఉ. హారి. 3, ఆ, దల; 

9. గుచ్చుకొను, వ్యవః-కాలిలో ముల్టు దిగినది, 

మజేమి.” ee లంగ్. దిగుచే. చే. సం క్రి (దిగు ధాం చే స్రచ్చు. 

దిగాలవడు = దిగాల్పడు* (ట్రం 

దిగాలు. దే. ఏ. వ్యాకులత (చూ దిగాల్పడు.) 

“క ,. + అట్టివారలం గొజుల దిగిచి చంపు టొవ్వు( 
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గువలయపవలికిన్ స్ట ప్రా రకు? 

దిగాల్పడు. ద్వ ఆం క్రి. (దిగాలుశావడు.) వ్యాకుల | దిగుజాతి, ద్వ. వి, (దిగుడు జాతి ) హీనజాతి, 

వడు. “ఊఉ, భూసు సురవర్యునందనుండు బుద్ధికిం దో 

చినయట్లు పల్క ద్కిగాషానుడు కేకలు డిగా 
య 

'కక్కు.వజాలి. “గీ అలు పతిభ కి స్త్రీపుంనపాళి 

రించుట ..”” అము ర, అ. ౨౭౭. 

దిగిపీంచే. జే, సం (క్ర (దెగు ధాం ప్రే ) దిగంజ్రేయు, దిగుడు, చే, వి, పల్లపు వ, దేశము. “ద్వి, ఫొవురు 

దింపు, “జ్, అందలినె ట్టు క! దయామతి 

నక దిగిపించి యోడలో న నం దమయొద్దం బెట్టు 

కొని...” దశ. ౧౦ ఆ. ౫౯. (దిగి తెచ్చి” 

'పాఠాంతరముఎ 

దిగు. చే. అ. క్రి. 1. మాందనుండి [క్రిందికి వచ్చు, 
అవరోహి “క్ట బృం దారకచథ మున దిగి, 

hes క శ్రశేత్ర యిరువంకలవ్యారుం దమక 

కమక రారా, యిందనలా రెండువీళ్లేయెడమున 

ఐడినిన్.” చార. ఇ, అ. ౧౦౧. ఆము. ర, 

దలిర్ప చక్కు క్ల దిగుళ్లం. దమతమవతులహా_స్తము 

లవాందికొనుచు,..” పండితా. వర్ష. 363. పు. 
విణ, (దిగు థా) 1. పల్బమైనద్సి అఆనతము, 

వ్యవః- ఎగుడుదిగుడు నేలపై నడచుట కష్టము; 
2. హీన్మమైనది, తక్కువది. “క. ఇటువంటిఏి 

_ యిట శెక్కుడు నిటదిగుడువి యొంద చిన్ని యే 

నిదియును నొ,క్కటి యొకనాంటిద కా దోొక, 
తటి గీఠఫలంబు సపొసంగుదునె యిమెయికిన్ ఎ 

ఆము, ౬, అ. ౬౦. ((శ రు 

౪ 3%. 2. (వేజు తావులనుండ్పివచ్చు, దిగుదల, ద్వ. వి. (దిగుడు+తల) 'క్రిందిభాగము. 

“ద, .సీంహభూధర, (వభుతిరునాళ్లకుం దిగు | దిగుమతి, చే. ఏ. (దిగు థా) 1. ఓడ మొదలగు 

నుర్మప్రకరంబు. . . సా ౧ అం 5 2 శుక ౧ 

ఆ. ౮౫; లే. జాజు,దిగంబడుం. “గీ. కడుపు దిగ 

నంచుం బోరులు కలలగంయబడంగో భాగ, ౧౦. 

వానిలో నున్న సరకును దింపుట, (శ, ర, బ్రాం వొ); 

రి. చరబేశమునుండి స్వ దేశమునకు చెచ్చుకొనుట, 

(ద్ర. వొ 



దిగు 

దిణనులిచేయు. జే. సః డీ (దిగమతి + చేయు) వర 

జేశమునుండి సరకులంమొ. తెచ్చు. (బ్రా, వా) 

దిగులు. దే, వి (క దిగులు) 1. (గుండె) అదరు, 
దడ “ఆ. తలంకూ వుక్రైం గొంకు గొలందికి మాజె 

వెంబాటు దోం/ో ముట్టుపాటు దొడశెవెజింగు 

పాటు దనికి సనెజనాడె నొవ్చు ెన్వగలు వగల 

సీఇ దిగులు వొదివెిభార. విరా, ౨ ఆ. ౧౦౬. 

చెవు ౧ ఆ. ౬ర్యా 2, అభైర్యము, భయము. 

కీ ప్రయిలోట జలదరింపు దిగులు వెజు పల్కు. 19, 

ఉదిల యటన నధృతి యగు” ఆం. భోం 

౧౫౩. 

దిగులుకొను. చే. అ. శ్రీ (దిగులుౌకొను) భయ 

వడు. “క రొన్ననగుంపులకు దిగులుకొని మది 
బొగులున్** కువల. ఏ, ఆ, ౮2. 

దిగులుపడు. ద్వ. ఆ. క్రి. (దినలుశేవడు) భయ 

వడు. “ఆ, ఘాేరభంగం దోరణారూఢుండై 
యాశ్చ గగన మగల జగము దిగులుపడంగలో 
రామా. ౬, ఆ ౨౦౧. వరాహం ౨ ఆ ౧౨౭. 

దిగులుపజమే. ద్వ. స | క్కి. (దిగులుపడు ఛా, ప్రే) 
దిగులువడంజేయు; భయ పెట్టు. (జౌ. 

దిగులుపాటు. ద్వ. వ. (దిగులుపడు థా) భయము. 

(శ ర 

దిగుల్లు. దే. ఏ. గుండె యదరుటయం దగుననుకరణము. 

“క్క అని తెలియం బలికి గుండియ దిగుల్లనంగన్ =” 

రాజ. చ. ఏ, ఆ ౨౧౬౪. 

దిగువ. జే. వి. (దిగు, థాం డ్కందిభాగము, “కీ లలిత 

రుచివ,క్త్ర భళిమండలంబుదిగువ, ౫ ౦డి మొోొజటువయో 

ధరమండలంబు.” కాళిందీ. ౬, ఆ ౧౭6౪. భార. 

శ్రీః ౧, ఈ. ౧౫కి. విణ, ,కి ందిది, “వ,,.గదా 

యుద్ధంబున నాభికి దిగువ యగు శరీరఖాగంబు 

నొప్పించుట ధర్శ్య ౦బు ఇదు , . భార శల్య, గ 

అం ౨౯౫ | 

దిగవలోకము. ద్వ. వి. (దిగువశలోకము ఏ) స్ప 

పొతాళములలో నొకటి, అధోలోకము*, “క. 

నాకంటె మిగులువిటు న్కీలోకమునన కాదు దిగువ 

లోకంబులం 'బై,లోకముల 'వెదకం బోయిన, నీకుం 

బడయంగవచ్చు నే నారిణాతీనిర్వ. ఇట, ౭౧. 

దిగువాటు. ద్వ. వి. (దిగుడు? పాటు.) దిగువ, క్రింది 
భౌెగమం. “క మినుకు మిను కనెడిమింటక్ , చబొన 

సొన నలతెల్లమబ్బుఫొంతన దిగుశ్యాటున నదె 
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కలదో లేడో, యనుమ్మాతృము గాల గంకివా 
నృవకనయా.” సా, ౧, ఆ. ౧౨. 

దిగువాయి, జే. విణ, (దిగు. థాఎ తక్కువది, న్యూ 

నముః “ఈ దీను లయినవారి దిగువాయిగా? జూచి, 

వరము గనక నూతం బడును వేను” వేమన, $, 

భా ౧౨౬, 

దిగవాటు. జే. అ. [క్రి (దిగుడుషాపాలు) 1. కాఖు, 
(పృవహించు. “వ,,,ద ఎకోటాలాంబులం ధిగువాంి 

కన్నీరు కర్ణ ద్వయవాగోళంబులుం నిండి, = స్వాం 

ఏ, ఆ గా కాశీ స అ, ౧౬౭౪; 8. మాంది 

నుండి (క్రిందికి వడు, “ఊం రంగుగ నొక్కు 
రొక్కరిశిరంబువయిం దలంభ్రాలు వోసీ రృ్వయ్యంగ 

మరీచినవ్యమణంలై. దిగువాజంగ నవ్వథభూవరుల్' 

అని ౧, అ. ౧౦౧. విమ్లుం ప్రా. ౧, ఆ, (శ రు; 

8. నిండిపారలు, “క. ప్రాలొక్కటం నొని దానన, 

_తెలము దిగువాజణం బోయుదానను సీక్వం, బోలిన 

పొలం గొలువుము , . కేయూర, ౨; ఆ. ౧౩౨. 
లో 
కువల, అకు ఆ, ౧౦౮. 

దిగ్గజము. సం. వి. ఈ పు. అప్టదిక్కు.లలో నుండు 

చేనుగులలో నొకటి, (ఐరావతము, పుండరీకము 

వామనము, కుముదము అంజనము: పుస్పుదంఠము, 

సార్వభౌనము నుప్రలీకము. ఇవి యస్టదిగ్గజ 

దిగ్గన. జే. క్రి. విణ, దు. 1. శీఘ్రముగా. షి. 
పొమ్లు దిగ్గన ననుడున్*” భారం అశ్వ ఈ, ఆ. 

౨౮౧. కారీ. ర, అ. ౫రి; 2. తటాలున. “గీ 

అనుచు దైన్యంబు నొంచెడు నాననంబుతోడ 
దిగ్గన లేచి యతో యజాకీ, చరణపీఠంబుకడః 

జక్క జాగి మక్కి. యున్న , . “భార విరా. 

~చి3 ఆ ౭౭. (వృబంధ. ళం. 

దిగ్గనాడు. దే. స (క్కి. (దిగ్గక ఆడు) విదుచు. 
“కీ బయ్యెదం దివనీక పట్టు నింతకు మున్ను నిగ్గు 
చేసంగతి దిగ్గనాడె,” కవిక. ర, ఆ, ౧౭౮. 

దిగ్రాయిం జే. అం డ్ర్ '(దిస్పన్' శీకాయ) కృళించు. 

క గుళ్ల లపుంచొళ్లే గొని తొామస్టి ని రగులుకిొను 

రీతి నలివేగము7గా, బగ్గువమన మరుఃడు దిగులున్క 
9 దిగ్చా౭కి గరీంద్రకన్య తేకువ దవ్బన్.”' పార్వ, 3; 

ఆ rita ' 

దిస్టియం 'వై!. వి. (నం. దీర్టికాఎ నడబావి, “గ కబిసి 
'మొ త్తంబు శేసాూడి ఛాననూడీి, - దిట్ట యలఅబేరు 



టిగు 
ణం 
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వలను బూదియల లందు, కాలమున , , ఉద్భ. ౧, దిగ్భ)ముము. నం, = దిగ్ధ్రమ. (ఇట్లే: దిగ్భ్రాంతి, 

ఆ, ౫౬. సా, ౧, ఈ ౧౧.౨ దిజోవాము. మొ.) 
అవాలి 

దిన. జీ, అ. ,క.. మోందినుండి శ్రందికి వచ్చు, అవ దిజ్నాగు(ఃడు. సం వి. ఈ పుం కాళిదాససమకాలి 

రోహించు. “గీ, చేవనిర్మిత మెనట్టిదిస్టియం గని, 

దిన్ని యగణికవిభవముల్. దేజరిలయగ.” సా, ౧,౪. 

౧౧౨. న, శ్రీ పెనుండీ క్రిందికి వచ్చు, అవ 

రోహించు, “గీ, చేరి యరదంబుః దద్ద ఎవాద్వార 

§ ప 39 
సము దిగ్గి యరుజంచి (వృకామిల్లీ. 'రోౌనూా. 

౧౩ ఆ. ౭౩, ఏ. 1. భయముచే గుండె యదరుట 

కనుకరణము. “ఆ ..ళూల మెత్తికొని కరాళ 

నృ శ్రి నడంచి చెమైొగ మున బొడివె నిందా 

నుజ్కు దేవకలమనంబు డి గనంగో నిర్వ. 5, ఆ, 

30; 2. లేచుటయం దగుననుకరణము. “*మవో 
జ ల్ శ్రధ్ధర... ఉద్యద్ద నశ _క్టిల్ ద, ఏం గొండ 

గడగడ వణణశం గల్పన్ని శాంతి వేళా. జనిళా 

మరాంతకాల స రహారు,కి య నాసాని దిగంచు 
వె రాజీ WU థి ౧ 

శేవన్.” శశాం. ఈ, అ. ౧౪౨. 

దిగ్గుడు. దే, ఏిణ తక్కువది, న్యూనముః “చ... ఎమి 
ధిన్, 'జెలిసీన నీడు శాం గలండె దిస్టడుమా కని 

చ్రోణి జీయుచున్... “రామా. ౧, ఈ ౧౩౫ 

నరస, ఏ, ఆ. ౧౩౦. 

దిగ్గున. చే, క్రి. విణ. దు. కీళ్ఫముగా. “క, అగ్గజ 
గామిని కాముని, యరగ్టరికకు 'బ్యెడిల్లి యాళిజన 

మున్, దిగ్గున గనుయమొఆంగి కడుక , సీగ్లున 

చేకాంతసదన సీనుకు జనియెన్.” విక. ౧; ఆ 

౧9౬ 

దిగ్లోలు. చే. వి, కోయుపెరునకు ముంద్యువైరు (శర 

దిగర నము, సం, వి అ న 1. పద్దతిమాతము 
ర యి WW 
చూపుట, 2. దిక్కులను జూపుయం[ త్రము, 

దిగము. సం, వి, ఆ పుం, 1. చమురు డి, అగ్నిః 

విణ, (అ, అ, అ) 1. ఫూయంబిడినది, లి ప్టము; 

2. భూయంబడినవిషము గలది. (అమ్మ. 

దిగ్భ్రమ. సం, వి అ. పుం. ఒకదిక్కును మట్ొక 
దిక్కుగా గృహించుట్క దిగ్భ్రాంతి, ఛా) ఏతి, 

“ఉ...నాశెదిరి పోర మదీయధనుర్విము కనా. 

చావిధ మార్లణో,గృగవానంబున దిగ గుం బొంద 
కమెయిక్ 3 బోవంగ6 బోలు నీ శనుచుం బూరుకు 

లో శత్సము చారి వీశతోన్ప్ భార. అది, ౪, 
ఆ. ౨0౫. 

కుండును కుందమాలానాటకక_రయు నగునొకకవి, 
దిజూఢు[డు. సం, విణ. (అ. ఆ. ఆ) దిగ్భ్రమ 

నొం౯నవా(డు. 

దిచ్చేరి. వై. వ. (సం దిక్చారిణీ) వ్యభిచారిణి, “క, 

తెచ్చి కుసూలములోవలం జొచ్చిన బొజం గనీ 

యగసీ చూడగ నపు డా,దె చ్చరి "హాచ్చరికః 

బ్రీయుం, గుచ్చి రతి క్కియల సాంపుగులుకుచు 

నుంజెన్.”” వేం. వంచ, ౧) అ. ౫౯౯౬ ౬రార్మా 

దిచ్చేరించు. వై. అ. (క్ర 'వెల్వడు. “కీ మూము 

వంచిన నేమి మొలకనవ్వులకాంతి ఇెక్కుటద్ద 

ముల-పె జీరువాజేం జూడకుండిన నేమి సొబగు 

౯ ఇప్పలమించి “తేంటటవాల్యెఅుంగులు దిచ్చరించె.” 

క్రీడా. ౯, 

దిచ్చే. చే. విణ, జూదరి మాయలాండు. “ఉా..,వీ 

యొశ్చెనుం జూడ కాడుచును నోడుచు నిర్ధనుం 
డాచు నున్నయా, దిచ్చున కెల్ల కాలము నతెద్ర 

విణం చొనంగం దలంపుమా.ి ద్వా, ౧౦ ౪, 

౧౫౯. ౧౦, అ, ళం. 

దిచ్చుమొగము, ద్వ విణ. (దిచ్చుశ మొగము) 

అదృశ్యము. (శ, ర బ్ర 

దిట (వె, వి. (సం. దృఢకు.) 1. దార్ల బ్రము) శ క్షి. “క, 
దిట వెడి లోబడె దైత్యుండు. , ”భౌగ. 3, అ, 
౬౯౮; 2, ఖై ర్యము. ల్ బ్రమసి దిట తప్పి 

నివ్వెజిపడియె ఛాతి” కాశీ ౫ అ, ౨౬౭. 

చ బోధ 23, ఆ ౧౮ 

దిటచేజు. డే. అ. శ్రీః (దిటషా వేం) సమర్థ మగు, 

గడిదేజు, “చ. ..దిన మొకవింత గాంగ దిటచేజె 
వధూమణి శేళిచాతురన్” సీమం, ఈ, ఆ. ఈ, 

దిటము. 'ై.* వి. (సం. దృఢకా) 1. ఖైర్యము. “గీ 
అతితరాభీస్సి తావృశస్వాంత యగుచుం గొంఠ 

దిటు మూని  యున్నయనంతరమున” రనీక 
క ఆ౨రా శశాం కు అ రి; 2, 

దార్ల రము శ_క్తి “చ, దిటమున రెడ్డి 'పాటుపడి 
తెచ్చి యిడంగను గూటి ప్రొ ద్దుసం, కటీకణి 

'వెన్నమజ్జిగలు, ..*ి నుక. ౨ ఆ. 39౪; 8 

అతిశయము, “సీ. రథచక్ర నేమి ఘర్ధ్యరరావ 
ములు శేతుపటపటాత్క్భుతులకు దిటము తెలుప” 
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దశా. ~-—9 ఆఅ వ రిల, బిరా, శే దృఢము. A 

డెందమునం జాల దిటం బగుభ క్రిం బూని య 

పృడంతుక యబ్బురంబుగం దవం బొనరింపం 

దొడంగి చెంకయున్ రసిక. ౬, ఆ ౧౨ఏ; 

2, నిక్చితము, వము. “క వేయేల నీవె ది 
క్కనిణణాయం జనుచెంచితిమి దిటంబుగ దను 

జుం,డీయెడ మృతి చెందుటకు ను,పాయంబు 

నుటింపవయ్య పరమమునీంద్రా” ఊ. వారిళ్చ. ఈ, 

ఆ ౮౬; లి. స్పష్టముూవిశదము, “క, ఆచంద 

మెల్ల దిటముగ,నీచెవులకుం దనివితీజ చే ఇట 

గింతున్ "నీలా, ౧ ఆ. ౬౯్కా సొ, ౨ ఆ. ౨౩౦. 

దిటపరి. ద్వ. విణ. (దిటవుశాఅరి) ధీరుడు. “సీ,శగం 
చ్రాంనుదొరలతోోం దగవుల శేర్చడి యేదిటపరి 
నిర్వహించి మించె,” అనంద. పీఠ. ౫౯. 

(సం. దృథఢమ్ ) 1. దార్ల గ సము, 

శక్తి (ఈ 2. థ్రార్యము, “ వ... , ఇట్టీవాండు 
మన శేమి త్యాగ సూయంబోయెడి ఇందుకు వచ్చితి 

మని మంతనంబునం గొంత చింతించి యంతలో 

నినుముంత దిటవు బెచ్చుకొని యతనివెంతం జేరి 
యాశీర్వదించి,..” ఆనంద. పీకి 3౯) విణ. 
దృఢము, (శ. రు 

దిట్ట, వై వ. (సం. దృష్టః) శ్రైార్యము. “గీ 
'తెవులువడ్డను గంటలైన దిట్ట వెడినంజంవం డను 

కంవ చెట్టిహొంసృంబుషైన,” కాశీ ర, ఈ ౬0౦౪ 

విణ, 1. ధైర్యము గలవాడు, ధీరుండు; ధీరు 

లు. “ఉం దీనినిగారపుందొడలం దీనిమొగంబును 

దీనికన్నులుక్ , దీనివిలానముం గని మదిం గడు 

సోలశ యొట్టిదిట్టలున్ * రసిక, ఏ, ఆ. ౫౬ “వ, 

అజ్ఞోటి దిట్ట గావునం దలంకక,..” ఉం హరి. 
౧) ఈ ౫౧౬ (చూ, ౧) అ యేం 2. శక్తి 

గలవాడు సమర్థుండు, “వ, అఖండలా యఖండ 

అపరాలు సోపంబు ఫుట్టించితి దిట్ట వేని 

గట్టితనం బేర్ప్చడ నిప్పర్వతశిఖరంబుం సైజుకు 

చున్న,” పాంచాలీ, 3, ఆ ౮౯. పారి ౧, 
అ. కరా ప *ేర్పర్కిచతురుండు. “క, వరవర్ణిని 

యగునీకుం, బురుముండు బలుదిట్ట యతనిం బొం 

దుము లీలన్” ఛా. రా, అరు ౧, ఆ. ౧౪౪. 

స్వాం గ్య ఆ. ౮౬; 4. పెంళివాండుు. ఎదిరించు 

స్వభావము గలవాడు, “గీ, 'బేరబపుగట్టిజంత 

దిట్టవటుచు, చ్ నం 

దిట్ట 
ఠఈు 

పసాడూరిసం కృచ
లము సాధించుదిట

్ల రోసాలపుట్ట
నో 

నుక, 2, ఆ £0 భ_ర్భ. ౧ ఆ గో, 

దిట్టండు, వె. విణ. (నం. ధృష్ర) 1. ధిరుండు, శ్రార్య 

వంతుఃడు. “డా... నేదిట్టండ వైతీ శాల్లవియుం 

చెల్లముగా విననోర్తు సంజయా.” భార, భీవృం 
౧; ఈ బ్య రావి. ౫ ఆ, ౨6; 2 సమరుండు. 

“డా గట్టుల ముట్టు పెట్టుబలుకై దువుం బట్టినయట్టి 

దిట్టండుక్ ,దిట్లతనంబు చాసీ పొలపిండికి లో౭బడి 

గాసీం జెందంగా” ఊఉ రాణి ఈ ౧౧; 

ఊద్ధతుండు, పెంశెవాండు, “గీ సపాదుగు దిగజాటి 

విడచి పా ల్వొాలుపుగాను, బుట్ట నిండింపంగాం 

జూచి దిట్టం డ్రైననోవం డప్వుడు దనచేతిగొడ్డ 
లెత్సినోపవునడినెత్హిపె మించి కొట్టం బోవ” వేం. 
మా, రో, ఆఅ. ౧౬౦. 

దిట్టకనము. ద్వ, పి, (దెట్ట్లశేతనము) 1. చేర్పు,చాతు 

రము. “ఉం. దిట్టకనంబు మోజి నుపదేశము 

సేయుచు నుండు ,బ వామన్.” కానీ, ౧, ఆ 
ae) 

౭&౯ వృక్క. వ్ర ఆ ర౭; 2 శ్రార్యమొ, “ఉ డ్ ౭08 

ఇంద, స దిమరి నొమ్మికయ్యమున దిట్టతనం 

బీ సాం మనతో...” * దశా ౨ అ ళం, 

భార, ఫ్య, ౧, ఈ యా; 3, మహిమగొక్ప 

తనము. “న, అట్టిచుట్టుకై దువజగ జెట్రికి విడిదిప 

ట్రయిన పెట్రెం బెట్టు దిట్ట గట్టుశట్టుమట్టుదిట్టతనం 

బెట్టి దనిని” రాం వం ౧, ఈ ౨౯, 

దెట్లపడు. వె, ఈం (క (దిట్ట? పడు ఆలముకోోను, 

“ద్వి. జలజారినడుకప్వుచాయ6 గంగేల్యబులుము 

కాటుక మొగంబున దిట్టవడయం అ. మక. ౧ 

అ, ౨౫ పుం 

+ (దిట్రవడు. ధాం డ్రా l. 

అధికముగా సమకూర్చు. “వ, ., అనవాయశూరు 
లగుబారునీపాయీలను గూర్చి తగినజగడంపు 

సామానుల  దిట్టవణిచిన _ నమితో ఈావాంబున 
వెలువడి...” అనంద, పీఠ. ౧౦౬; 2 దృఢ 
వజుచు, “వ,,,చందాసాహేబు న్విడిపించి యా 

హిరాయితమొవాదినీఖాను 'వెంట నంటి రా దిట్ట 

వతీచి పుదుచ్చేరి నున్న రజాసాెహీబునకు నవాబు 

తనం ఛిస్నింది...4” ఆనంద పీ8, ౧౦౬. 

దిట్టము* దై, ని. (సం. దృఢమ్ 1. నిర్ణయము;నిశ్చ 
వ దిట్ట నమంచనగం గన్పట్టు నిర్ణయ 

ఆం. భా దః ౧03; ఈ వ్యు. 

యము 

ముగ...” 



దీట్లా 
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శన -కొగర చెలుయగనికూరిమి కుదురుపా టెెలుిం 

గనిదిట్టంబు నిలుక డెజుంగనిమనము,' ' చంద్రా. ౬, 

ఆ ఆకర. విణ. 1. ధువము,నిశ్చితము. స్వం 

డేహికి మరణంబు దిట్ట మగుశుల కివధ. ౫, ఆ 

రాక; 2. స్ట్రీరము, శాశ్వతము. దండకము... .సద్భో 

1నీపటముక్ా దిట నూనటుగా వే వ, పొదించి 
ల్ లు లు WU 

తన్గాత రావించి. . +” భోగినీదండకము, 

దిట్టాడు. జే. అ, క్కి, (డెట్టశకడు.) య. 

ఎక్కువగు “శా, జీవా కయ్యముతో డివేడు 
ముదిక దిటాడుమర్లు రు ర్థండు చ్వేశ్రోవం న 

తీంట వుత్తు నని కోరున్..  , "డాం న్ ఆ, ౨౧. 

దిడ్డీ. చే. వి. 1. పాలకీ మున్న సాన చేయు తెర 

జ, .,వెండిపాలక్సీ నవ్వవుంబోండి నుంచి 

మెణుంగారెదుబంగ రువ్రాంతవ చ్చడం, బొవ్వుగ 

దొడ్డి చై.చికొని యుబ్బుమెయిం గొనిపోయె నింటి 

కిన్.” పరమ, ౨, ఈ ౨౮ రొమా. ౨ ఆ. ౯౨, 

'చిన్నదాష్టరము గలది. ఈ నగరు 

past లోపలిది డి డ్డి ట్రోవవేన్. క యంగ ఆ 
౧౫౧. “దిష్టి తిరమగుచున్నట్టి దిడివాకిళ్ల, నురు 
సత్తు లుండు దురొక్కొక్కకోటి* రం రా, 

యం, ౨053, పు 

దితము, సం. వీణ, (అ. ఆ. అఎ నఖజకంబడినది, భేదింవ' 

బడినది, 

దితి. నం, వి. ఇ ఈ, స్తీ? మై త్యులకల్లి, కశ్యపుని 
భార్య. ఇస్త్రి కన ర 

దితిజూండుం సం. సాన అ, పుం. రాతను:డు, (ఇటే: దితి 

సురుండు, మొ) 
దీక్స సం. వి, ఆ. స్తీ" ఈయపలయు ననుకోరిక, 

దానేచ్చ, 

దిత్సువు+ సం. విణ, (ఉం) ఈయంగోరువాండు, దాన 

శీలుండంః 

దిదృతు. సం. వ. ఆ. స్త్రీ చూడవలయు ననుకోరిక. 
దిదృతువు, సం. విణ, (ఊఉ) చూడపలయు ననుకోరిక 

గలవాడు. 

టిద్దు. బే. న. క్రి. 1. (విద్యాదులను) నేర్చు; శితీంచు* 
“గి ముదిత మేలుమేలు కొదవ లే చెందు సీ 

_ యనఘచకితు దిద్దు నునుచుం జనియెంజాంబవతియు 
నొక్క సంవశ్చరముదాకంచాట "నేర్చి మునికిం 
చాటనమున.” కళొ. ౨ ఆ. 35౫4 5౬ య, 
౧) ఆం 3౯ 2, చక్కయజజచు. “కా, అలీలక్ 
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రతిశేళిం జేలి తుదయం దాయిద్దజుకా లిల్లి 
న్నాలంకారము లాక్కు రొక [రక నిం పాన 

ట్టుగా దిద్దుచున్ =” కళా, 3 ఆఅ, ౧౭౦. ఆము, 

ర్క ఆ 3౫; 3. అలుకు, “క. నునుపగుమృగమద 

వంకం,బునం దీనియ దిద్ది క్మవుపుంబొడి మ్రు ముగ్గుల్, 

నినిచి,..”” రసిక. ఈ, “ఆ, లళ; కీ, సవరించు, 

సమర్థించు. “డ్, ,అనృ్ఫవతి పాలికి బోయెద 

వేమొ పొమ్ము నీ,యిచ్చకు వచ్చినట్లు రమియింపు 
మొశానొకమాట పుట్టినక , నెచ్చెలి "లేదు బంతి 

యను నేర్చున దిద్దుకొనంగ6 జాలినస్* శుక, అ, 

ఆ. ౯౭; 5. (అవ్వు) తీర్చు. “ఊ. వీయెడ శేల 

పోవు నత డెవ్వరి కైనను జిక్కూవాం డె ఛా, 

నాయన మోకు సీవజికు నచ్చినయప్పిట దిద్ది తొ 

సుఖోపాయత నున్నవాడు,” చైజ ర, ఆ, 

“౧౬6. మార్చు, శవ్వులులేకుండం జేయంగోక .., 
తప్పొప్వు మదిక , భావించి దిద్దకుండను; 

డేనానాం ప్రియుల మ్రొక్కి- "తెలతు6 గుకవులన్.” 

రాభువ. పీకి. ౫) (శ. రు పాం; 7. నియోగించు, 

అనతిచ్చు- “గీ. అనఘ జాత్యభిమాన దేవాభిమాన, 

"లేశములు దానురాలికి లేవు మాధ్యుకరము నల 

చాటి మోవంటిన్ధునులు దిద్దు;వనులు సేయుట కంటె 

శుభంబు గలచెలో దెజు ౨ ఈ ౧౧౦; 8, 

ఈన్వు" “మ, తనళ్ళంగారవనంబులోన గిరిపొంళతం 

సళ. దిద్ది తీర్చినపూం జేనియయేటి్ కాలువ 

దరిన్*, ++ 3 పారి. ౧, అ. 3౧; 9. ఎజుంగు, 

కనిపెట్టు, క, తదుపాయము దిద్దుటకుక ౩, మది 

ెన్నరబ్రభావఘునులు మణి "లేరు... కళా, 3 
ఆఅ. Ne; 10. జ వేర్చు. కది, అట్టివా శన 

మం చ్చు నషిలకార్యములంబట్టున డైద్దం దీర్చను 

జాలి కొలువ”” రం, రా, బాల, ౧౦, ఫు; 11. 

(శేర్నుకొనుటడై. ) వ్రాసి యిచచ్చినయతరముల్నపై పె 

వ్రాయు (కీ , గద్దించి వడిం దిట్టి దిద్దుమంచును 

చేలు వెట్టింప నచట "నేం చెట్టపందు.” వహాంస, 

3, ఆ. ౧ళ౨ 12. విభూతి మున్నగునవి "పెట్టు 

. కొను. “సీ, తిగలేక లేర్పడ దిద్దిననొసలినున్వెలి 
బూదిజొట్టురంగులు సెలంకలో నీలా. ౧,ఆ. ౬9. 

దిద్దుకొను చే స క్రి. (దిద్దు¥కొను) చక్కంబజచు. . 

“క, విను వల్లభ కన్నుండం, గను బావం దినియ 

చేర్చు గలమున్నిము బ్బీ,ననిత తగ - డిచట 
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నుండన్, "వెనుకను దిద్దుకొనవచ్చునే యొక టైనన్.” దినచేల్వలు. మీ; వి, బ. (దినముగాచల్వలు దినమున 

కళా, ఏ, ఆ ౧౮౯ 

దిద్దుగడం (దిద్దుగాగడం దిద్దుపాటు, “మ. ముక 

ట్లాండుది పల్కు దిద్దుగడకుక మే లందుశే,, 

అచ్చ. భా ౧, ఈ కం. 

దిడ్డుడుః చే, వి. (దిద్దు. థా.) దెద్దుగడ్క దిద్దుపాటు. 

(శ. ర 
దిన్దుపాటు. ద్య. ఖు 

(శ. ర 
దిద్దుబడి. దే. వి. (దొద్దుశా బడి) దిద్దుపాటు, (శ. ర్ఫ 
దిద్దుబాటు డా దిద్దు పాటు OE వా 

దిద్దువడు. ద్వ. pn * (దిద్దుగావడు). శిక్షణ 
ముందు; క్ 'బేవకలనాథ నాయొద్ద 

కా. పొలంతి యున్నటికిని న్ను. బోల 

గలదె” వాల్మీకి. 3, ఆ. 3 8. 

దిధతు. సం. వి, ఆ ఆ స్తీ. "కాల్పవలె ననుకోరిక. క ట్రై 

లంకాపురీదిధగాదకూ, రూజు ప్ప తాపుః గంటే, 
సాకొల్టయసమయవవనసఖు సామోరిన్.” రామా. 

౭, ఆ ౧౯౭. 

దిధతువు. సం. విణ. (జ్ర కల్ప నిచ్చ గలవాండు 

దిధిమువు. ఏ, డో. స్రీ" 1. మాజుమనువు చేసీ 

కొనినస్తీ 2, చెల్లెలికి పెండ్రియై తనకు పెండ్లి Wi 
స్తీ" ఊఉ, ఊ. పుం, హాతునునుత చేసికొన్న స్త్రీ 

మగడు. 

దిఢీర్ణ = నం. వి. అ. స్త్ర ధరించవలె ననుకోరిక. 
“మాలినీ. ధరణిళరదిథిరాధః కృ తావోర్యవర్య్యాగో 

నెషు ఈ, అ; ౧౪౩. ఇ ఆ ౧౮౪౬) 2, 

ఫోషింవన'లె ననుకోరిక, 

దినకరుడు. నం, వి. అ, పుం. సూర్యుడు. 

దినత్నయము; సం, ఏ. అ. పుం. 1. తిథితగ్దుట; 2, 

సాయంకాలము (ఇటే: దినపాతము) 
దీనకోరు. మి. వీ. (దినము+కోరు) రోజుకూలి, దిన 

భృతి “గీ,+,దినకే రనంగ్క వెలయు దినరోజు 
+= ఆం ఫె కృ. ఏల. 

దినగోరు. మి వి. (దినము-?కోేరు.) దినభాగము; దిన 

మున కొకనికి వచ్చు"పాలం “పీ ర్రివ్చటం జుక్కుల 

తేని దినగోరు మెనంగిరి వండ్లు డుల్చిరి కల్పపాద 

పంబు” నైష. ౭, అ, ౮౧. 

దినచర్య. సం. సి ఆ స్తీ" నిర్యకృళ్యము, సతి దినవహి, మ్. ప్ జమాఖర్చు. 

.. దినము జేయంపని, 

1. సపరించుట; 2. శితీంచుట. (. 

కొకటిచొవ్వున ఉపయోగించు చలువచేసిన వన 
ములు, “క. నిద్దంపు మే లిసామ్సలు, దిద్దినకస్తూరి 

బొట్టు దినచల్వలుమై, ప్రా ఫా “స్టైకసింగారములో, 

ముద్దియ చనుదేర మిగుల మోవాకురుండై “విజ 
వీ, pl ౧రళ 

దినవతి. నం. వి, ఇ, పుం, Ll. సూర్యుండు; రి వారాధి 

వతి, సూర్యచంద్రా,ం గారకబుధగురు తుక్రళను 

లలో నొకండు; లే. జిల్లేడు, (ఇటే: దినపుండు, 

మొ 

దినబత్తెము. మి వి: (దినము బ త్తెము) రోజుకూలి, 

దినదినము  నిచ్చుబత్తెము. , “ఉఊ,4,వసుథామర 

నిష్టురో కు లేలా వచియింప నీకు మొదలక్ దిన 

బల్సెము చే నొడంజడన్, నీపు గురు పృయోజనము 

చెమ్లి నొనర్చ్పంగ వచ్చి తిమైయిన్.” హరిశ్చం 

ర, ఆ ౧౯౨. 

దినమణి. సం, వి, ఇ. పుం సూర్యుండుం ళ్ అవర్వత 

మెక్కు_దు గజ్యయావం బగుతిమిర మణంచి లోహిత 

కాంతి, వ్యాపీఠకరనఖరుం డై, దీపించె మృగంద్రు 

కరణి దినమణి కణంకన్-” ద్వా. ౫% ఆ. లర, 

(ఇట్లే: దివామణి. మొ.) 
దినము, సం. ని, ఈ పుం. నః, వగలు దివనముం (దీని 

భాగములు వదునేను. 1. రౌద్రము; 2, శ్వేతము; 

3. మైత్రము; కీ, -కారభటము; ర, సావి తృము; 

6, బు {. గాంధర్వము; ర. కుకపమ్ము 9, 

శాహిశేయము; 10. విరింంచము; 11. సోమము; 

22. నిర్భతి; 13. మాహేంద్రము; 14. వరు 

అము; 1రీ. భటము; 2. అజువదిగడియల 

కాలము, రోజూ; 8 తిథి; కే, (వతిదినము. న. 

పీరాళంబుగా నది ద్రిశున్యాజానిం భజియించు 

నిళ్యనియతిం దళ్కాలవూజా క్రియా, భ్యాజిమ్లు 

త్వమునక్ జపీంచు దినముం “బంచాతరీమంగ్ర్ 

మున్.” విప్ప. ౧, ఈ .90౦ 

దెనముఖము, సం. వి, ఆ. న వేకువ వశము 

దినరోజేం మి, వి. (దినమం+రోజు) రోజుకూలిం 
సీ పగటి గ్రానంబు దష్పక యుండ దినరోజు 

మాదిరి నొంటరి జోదుమూంకూ రాం.వి ౫ త 

౧౩౨. ఏ ఈ ఏ౨. 

“ద , .శోభనతర 

చంద్రదీధికులవం కి జమాఖరుచుత్ఆ , గణించి 
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యిం;క్రనుకొని కాల మక గణకుం డవ్వుడు తీర్చి. 

లిఖం చినట్రియ్యాడినవహి లెక్క వౌ లన 

చెల్విగం జుక్కలం వశ్వి న క్రణీన్ =” వాంన ౧, 

ఆ, ఇర ౨. 

దినవారము. వై. ఏ, ఉఊక్తరక్రియలు, శ్రాద్ధాదికర్మ, 

దినవెచ్చేము. మి. వి, (దినము వెచ్చము) దినదిన 

మును జరి ెడివ్యయము. “సీ, దినవెచ్చమునకుమై 
తన మేన6 గలనసొమ్మ కొదుకక బచ్చింటం గుదువ 

వె చు పాండు, 9, అ, ౧౬. వీథి, ర౯. 

దినసరి. జే. వి, సస్యవిశేషములే. “వ, దినసరి సరి 

యయ్యె సంభొవ "లేపుదప్పె6 గర్పూరభోగి బాగు 

వుడె,,,”విన్లు. నా. 9, అ, ౧౮౧ నికు. ప్రా 

క, ఈ (శ. రు బ, ఛాన్యవిశేషము* (శ. ర) 

దీనసరులు. దే, ఏ బు 1. దినచర్య “చ, వినడు 

శ, మోదలీలం బృధినీవరు లంపినరాజ ౪*ర్యపుం, 

దినసరులకొ జను ల్ననవి చెల్పుకొన న్య్మజుమాట 
వల్క(డు, , .”ఇందు, ౨ ఆ ౨౦౯; 2. దిన 

చర్య వ్రాయు పుస్తకము; ఉత్తరము. “క, భురతర 
భేదో పొయంబునకుం_దగినట్టియు_క్టిం బుట్టించి 

రయం, బోొనరయగ రాయాల'ెపీరిటి, దినసరు లా 

క త్రి యులకు బేటపడంగన్.” కృష్ణ. 3, ఆ. 
౧౦౪. 

దినాంతకము, సం. వి, ఆ. పుం. 3. సాయంకాలము; 

2, చీశటి. 

దినాంశము, నం. వి, అ. పుం. సాయం కాలము, (ఇట్టే: 

దినాక్యయము. 'మొ,) 
దినాగమము, సం, వి. ఆ. పుం. స్రాఠక కాలము. (ఇట: 

దినాది. మొ 

దిారి. 'వై. వి, (సం. దీనారణ) బంగారము, _పైండీ. 
“ఊఉ. .ఒకనాం డొకచోట సుబుద్ధి గాంఖెం బెం, 

పాంద దినారిటంకముల నుంచినకాంచనకుంభ 

మట్టియా,కుందన మొక్క_చోట నిడి కూర్చిన 

కోమటి జేరి బెప్పినన్* నా, పంచ. ౧, ఆ. 

౫ం. (క. ఈ సా 

దినిక. నం, ఏ. అ. స్త్రీ" దినబ త్తెముః 

ధినును. బే. వి. 1 ప్రకారము, “సీ పెనుగట్టు లను 
'బెట్టుకొనునట్టు కనువట్టు చనుకట్టుపుటనుల దినును 

దిబ్బ 

డ్దతనియింటు నుండు శ కకోటిపుట్టు లొకొ_క్క. 

దినుసు.” కాంస, క, ఆ, గి.౨ర౮౩ (పృభులిం. ౧. 

విణ, నమము, తుల్యము. “కీ. శాంలబేలు కదు 

పుభోం దలరగు,క్కుకొనియెం బో 'తెజవమోం 

గాళ్లతో దడినునుగాక,” అచ్చ. ఆర. ౨౨, బం 

అవరాలు, “సీ. కాయధాన్యంబుల కణజముముథ్ 

బియ్య-పుగరినెలు దినునులు గలకొటార్లు ” హంస 

ఒకో ఫి = MT 

దినునుమోజు. చే. అ. ,క8,. (దినునుశా మాయి). నిరువ 

మాన మగు. “సీ, తెజగంటిదొర లెల్ల దినును 

మిజీనలెంక  లలరువిల్డాల్చు ముద్దులనుఆంది,” 

అచ్చ, బాలు ౬, 

దిననువచ్చ్చే. దే. అ. క్కీ* (దినుగుగావచ్చుఎ సరి 
పోలు సాటియగు “సీ కంటి కిందగురేఖ గల్లి 
యుండుటం జేసీ మినుకుంగాటుక కొంత దినుసు 

వచ్చు. గీ, వికచకమలాక్షి నునుసోగ వెండ్రుకలకు.” 

విజ ౧, అ 3౫. 

దినుస్సు = దినుసు. (వస్తువు ) “చ. పయిుంబయిః బండు 

కొల్చు విరిమైండియంం గట్టిదినున్సు . . .అన్న వి తీర్ణికి 
వెచ్చసోవయా.” కళా ౬ ఆ, ర 

దిన్నె. దే ఏ. పృషవిశేషము. “కీ సంపాతి తాడియు 

శరభుడు దిన్నెయు నలుడు మజ్జియు...” 
అచ్చ. యు. 33౨. (దిన్న. శ. ర పాం 

దిప్పకాయ. దే, విణ, కొంటెవా(డు. “ద్వ. తలసోయ 

సీతుమైదలు కూడగొట్టు, మలయనాూరుతము 

ద్రిమ్మరి దిప్పకాయ.” ద్వి, పరమ 3, అ, 

ర ౭, On 

దిబ్బ, చె. ని, (సం. ద్వివ) 1. దుర్శ జూర్దరమున 

వాటముగా నేర్చణీచినమట్టిదిబ్బ, వాస్తినఖములోగీ. 

తిన్నె దిబ్బ యనంగ వా స్టీనఖ మొళ్వ.”అం.ఫెం 

ద్వి రాం; రి కొండ, పర్వతము “డు, పులుగుల 

కబ్బ లోకనక పుంజిగ దిబ్బలా 'దొనిగుబ్బలా ye 

శశాం. ఈర, ఆ ౬క. హంస. 3, ఆ, ౨౦; 9, 

ఉన్న తభూమి; మట్టిమున్న గువానికుప్ప, (శర 

వా; కీ, ద్వీవము. “గ... . బేలేడుదిబ్బకుం జుట్టు 

వాటు శీకుచెన్నారు మున్నీ రు తెటప గాంచిలో 

కవిరా, ఈ ఆ. ఒ9. (నేలేడుదిబ్బ = జంబూ 
ద్వీపము 

చూపు” పార్వ, గు ఈ యర; 0 రశము జాతి, దిబ్బ మూపు, ద్వ కు శ్రీః (దిబ్బ చూపు) దిబ్బగా 

“న , లీవసరులు నాది యనుెపిట గలుగువ నేర్పడు. “న,., ఆన లడుగువడియె జి నినుక 
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దిబ్బ చూపె నద్ర చవియయ్యు .. "కాశీ, వె ఆఅ, ఇనువముక్కం వ్యవ; _బం గారవుళేకు దిమయే 

౨59. సాలం గొట్టుచున్నాయడు; శ ఇటుక మన్ను! 
దిబ్బడ, జే. ఏ, Ki త్యాదికముచేత ముక్కు. కెవులందు "మొదలగువానితో 6 గట్టుస్త స్తంభము. (వ్యవః) దిమ 

కలంగు'బాధామిశేమము. (చూ. దిబ్బడవేయు.) లవె పాంక చేసినారు." : న్ 
దిబ్బడము. జే. వి. 1. మూంకుడు, (శ. ర్క; 2, దిమునొను. చే. అం శః (దిమష4కొను) _ పౌరంబడు? 

దిబ్బడ. (బ్రా) ఛాగింతినొందు. “గీ వారి వీరిని నన చేల వీరి 
దిబ్బడవేయు. దే, అ. డి (దిబ్బడ వేయు శతా వారిడగలగలపు చేయునన్న నవలయుం గాక తెలం 

దికముచేక ముక్క్యుెవులం దొొకవిధ మగుబాధ గెజుంగక యపు డట్టు దిముగొంటి,తలంయ. దన 
పుట్టు. (వ్యవ;-జెవులు దిబ్బడవేసినవి; ముక్కు. | నుండి రానట్టికవ్వు గలదె” రాధికా. ఏ, ఆ. రి 
దిబ్బడ వేసినది. (ట్రై, వా) దిమ్షడుచే. చే. అ. క్రి, (దిముగాఅడుచు ) దిబ్బడ 

దిబ్బెము- వై. వి. (నం, దీప) దీపము, (యా. దిబ్బ వేయు. “వ, సంటలంపడేనకన్నులు దిమడుచు 
మెత్తు.) కర్చు ౧బులు గలిగి,” దశా. ౨ త ౫౨, 

దిబ్బిమెత్తు. ద్వ. అ క్కి. (దిబ్బెముడాఎత్తు,) దీవ సొనందో. ౨, ఈ ౨౫. 
'మెర్తి పృమాణము రో “సీ, దిబ్బెమెత్తల | దిమ్మదిరుగు. జే. అ. కి (దిమ4తిరగు.) స్ప వా 
వచ్చు నబ్బురం బగుకల్తి చేరమోటినరీలి హాల తప్పు. పంపాం... (అసాధ్యసాధనము.) కరి 

డనుచు.” పొందు. అ ఆ, 33. అొమ్స గాండిన సౌమిత్రి దిమదిరిగి పుటమెగసి 
దిమాకు. హిం. ది 1, గర్వము; 2. అధికారము; 8, _ శేలివిలు జాజి బోరమావంబడల _శేషాంశ మైన 

శైర్యము. షష ధరణితలః దాల్చి సుతు కృతజ్ఞా 

దిమికిట. చే. వి తుడుము న రాలు. రామా. రా ఆ. ద౧౨౦;౭, అ. ౨౬౬ 
కనుకరణాము. (కీ తటె వెటదిమికిటధ్వను లోలి దివ్రుపడు. | వ్ డీ (దిమ్మ+- వడుం _స్తంథించు, 

-. బుట్టింవం జాలుగుమైట చంక చే వ్రేలుచుండ. (1 వివశుండగు, “ద్వి నదులు వేగము మాని నలి 

శీ జా ౨౨౬ నట్ట నలిచెం గదలవీవక సదాగతి దిమ్షవడియె, 

జమ స డే. వి. మజ్టైలయ్రోంత కనుకరణము. “ద్వి, నిను లేరికురగంబు అేయక నిలిచె ఘను "డైనవారి 
దిమిదిమి యనుచు మకలమ్రోయం చాట్రలమర వాంళశికత్వంబుం జూచి. * సిం, భాగం ౨, ఆ ౨౯ 

నారీమణం లొడుచందమున్క ఘుమఘుమ మనుచు | దివ్మరించే. బే, దే. స క్రి ఎక్కువగా: బోయు) 
మేఘుండు గర్జింప వ రం, రా, కిష్కిం ౨౧౯ " ద్రిమరించు. (బ్ర. వా 

పు. శ. ఈ పాం దిమిన దే. వి, 1. డ్ చదును. (శ, ర్ఫ; 2 చేల 
దిముకు. బే. వి. మైల మంత, మృదంగరవము.'వీ..., చదునుచేయు సాధనవిశేషము, వ్యవః-ఆగది దిమ్మి 

దిముకు నా మృదంగరవము వెలయు ,,” ఈం, సతో చదును చేసినారు. 

భో జ్ ౧౨౧. దినము, జి. వి, శే థి నమూనాము గుంపు, బ్బ కోలలు 

WU I 
దిన. యం. దే. ఏ. 1. తెలిప్కిన్స వా. (యా. దిమ్మ| గుసలు గూర శాంటిననిలువున గతానుల్తై 
త ); 2 + భ్రాంతి పొర: చాటు. (చూ. ది యమ్మ్శులదిమృులంంబో లె చ్రాలుదానవులును ,. 

గొను) వై, వి we ద్వీప) కే. దిబ్బ; ప్రోవు భా. రా, అర. ౧౩ అ, ౨౦, రసిక 8, అ, ౫౧; 

శన తమ్మిశొలంకుల నోలాడి కమ్మపూవుంఃగొమలు ఎ, మాంద్యము, జడత్వము. కళ అనినం గాలిన 

గదల్సి కపురంపుదిము లెక్క.” అచ్చం రా. బాల.) ొలముక్. చెవులలో నంటించినట్టైన న్యూనిన 
రే వకూ 

౧౨౧. కాలీ 2, అం ౨౪౪; 2. స్తంభము "పెందిమ్మన సొమసీల్లి మగుడకొ వే కేటీ...” 

మంచపుంగోడు 'మొదలగువాన్మిక్రింద నుంచు సొ, ౨ ఆ ౯౯ ద్వి, వారిశ్చ, వూ. ౧౨౫౬ 

తాయి, కజ్జమున్న గువాని ఖండము. వ్యవః- స్తంభము | జ లీ. గర్వముమదము. “గీ. పాడిదప్పిరి నృవ 

ఆంద దిమ్హ సరిగా లేదు; రి, కంసాలి బంగారు తులు బలినం గొండ్కెము,, కమ దుర్వ న్టీస 

మున్నగు వానిని సాగోగొట్టుట కవయోగించు.. నంబులు దిమ్ము'రేలె” వరాహ, ౪, ఆ. 3౧; క, 



విమ 
at 

కల మున్న గువానియందలి బాధావిశేవము. “గీ, 
తు మైదలదిమురొద తలది మొనర్చ.ి” ఇందు. 3, 

ఆ, ౧౨, విజ అ, ఆ. ౧౯౭; ర్, గొప్పధ్య్వని 

కనుకరణము. “చ. అరుదుగ వాద్యవిద్య బిరుదం 

దినవాయిదకాజు లక్తణీక గరములు కెండు 

నొక్క-సరిగా మురజంబులు ముట్ట దిమునక్ , 

మొరయయగం జేసి లో వెజు ౧, ఆ ౧.౨9; 

6, గొప్పధ్షని, “డు ఆమఘ వాక జళ్తు నొక 

యమ్మన చిమునం గూలేసీ, ,, రామా. ౫, ఆ, 

ఏ.౨౬) ద్వా, ౧౧, అ, ౨. 

. బె, అ కి. (దిముఖకొను), బాధనొందుః 

cts ర | లు a గసము 
* రల | రా మ్ 

గుమని వెవ్టల్. దిమునొనంగం.... రాధికా, ౨, 

ఆ, ౨9౦. 

దిమవట్టు. ద్వ. ఆ | క్కి, (దిమ్హుషాపట్టు) దిమ్మదిరుగు 
“క, ముక్కున నోరున నెత్తురు గృక్కుచుం దల 
దిమవట్లం గడుదీనకతో.” వి. ఫు, ౭, ఆ, ౧౮౨. 

దిమ్గువడు. ద్య. అ. (క్రి. (దిమషాపడు.) డిందుపడు. 
“గీ... .దిమువడియె ననగ డిందు,వడియె ననుట 

దోంచు,..” అం. భా, తృ, ౧౧౬, 

దిమ్మె = దిమ. (చూ. దిమెట్టువడు.) 

దివెట్టుపడు. ద్వ. ఆ. (క్రి. చెవుడుపదు. (దై. వా. 
దిమెత్తు, దే. అ. క్రి. (దిముగాఎత్తు, 'బాధనొందు. 

“మ. తల దిమైలైేను మోపు మోచుకియ డెం 

దం 'బేమొ నెళైల్తినట్టుల కానంబడె, ..” సావి. 

౨ అ, ౧౦౧. పు. 

దిమై. దే. వి. ఓ తామరదుద్దు. (శ. ర); 2 ర్యా 
మొదలనవాని చిన్ననట్ట. “గీ,, .వలప్సుగృమ్త 

నిమగుక పురంపుది మైసుముం” నీలా, ౨ ఈ 3; 

త. కొయ్యబిరడా. (శ ర; క, మడ్రైలయంచు. 
“ద్వి సంధించి సంధించి స ప్పతాళములు బంధు 

రగతులు కప్పకయుండ (శ్రుతులు, పరిపాటిగా 

దిమెవై రాత బొడిచికరవేగమున వాద్య కౌశల్య 

మెసయుో వ్రభులిం. ౨, ఆ. ౨౬ పు, 

దిమ్యెసం దే. వి. జాతిపనివానివనిముక్టు, (శ రు 

దినదిర 'చే. వి, తిరుగటయం దగననుకరణము. “గీ, 
ధరణి దిరదిరం దిరుగుచందమునం దోయోో ఉం 

రా, ఇ అ, 63౫, 
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దిరినెనము. వె, వి, (నం, శిరీమ్మా శిరిషముళి. “గీ. 
సన్న్యవిరిగి నోమింద నన్నంగి దిరినెనంబ్యు మొద 

లంగాం గల్జుబహువిధభూరుహములు వాంస, ౪, 

ఆ, ౧౧, చంద్ర, గ ఆ. CX. 

దిరినెము. “వై. వి, (నం. శిరీష శిరీషముకో. “ఊం. 
మేదినీశ్యరులనూనసముల్ దిరినెంపుంబూవులున్.ో 
కాశీ, గ ఆ. 30% ఆం. భా. ద్వి, ర౯. 

దిర్జిర. దే. వి. తిరుగటయం దగుననుకరణము. “ఊం, 
అమ్మని యల్లీ చూచుడును నాతణమ్మాకన 
గో కృధారుణీ, ధ్రమ్ములు చ,య్యునయ్యిసుము 

దక్క నంబుధు లింకు మూఃడులో,కములు 
దిర్జిరందిరుగు ,. *” భార ఆది. ఈ, ఆ 36౮ 

రామా. రో, ఆ, ఏ౯. 

దిలాసాా హీం, వి, హెచ్చరిక, భై రము, 

దిలీరము సం. వి. ఆ న. పుట్టగొడుగు, కిలీంధ్ర ము. 
దిల్ల. దే. వి. పిణీకితనము, అథైర్యము. (ద్రౌ) విణ, 

బలహీనము. (చూ. దిల్హ్లవడు.) 

దిల్లవడు. ద్వ. అ. | క్కి. (దిల్ల వడు.) బలహీనమగు. 
“క ఉల్లము జల్లన చేహము, దిల్లవడంగ ధృతి 

దలంక చెప్పర 'మొందన్.” ఫా. రా, అర. ౨, 
అ .ల౫ీ౬ం 

దివటి. వి. వై (సం. దీపయప్టిణ) ఇనువసలాకకు 
గుడ్డలు చుట్టి యంటించుదీవము, కరదీపిక. “సీ, 

దీవటీ దివ్వటి దివటి వంజనలను గరదీపికా ఖ్యయె 

పరంగుచుందడు.” అం. భా. ద్వి ౧౬% 

దివము. సం, వి. అ. న 1. ఆకనము; 2. వగలు; శి. 
వనము శ. స్వరము. “చ. దివముననుండి జేవ 
కలు దివ్యము లై ననిజాంశజన ముళ్, భువి గలి 
గించి...” ఊ వారి ౧౦, అ. 3౧%. 

దిపసము. సం. వి, ఆ. పుం. న 1. పగలు; జి. దినము; 
అవోరా క్ర కాలము. 

దివస్నతి, సం, వి. ఇ పుం, స్వ ర్షాధివతి ఇంద్రుడు. 

దివా నం, అవ్య. వగలు, (దీనికిం డెనుంగున వ్య స్త 

వ్రయోగము లేదు) 

దివాంధమ. సం, వి, అ, పుం. గృడ్డగాబ,ఉలూకము. 
విణ. (అ. అ. అ) పగటివేళ గు డ్రియెనడి, 

దివాకరము. నం. వి, ఆ, పుం 1. కాకి, 2. జిలేడుశీ 

3 ప్రొద్ధుతిరుగుడుపువ్వు. 
ధివాకరుడు. సం, వి, అ, ఫుం. సూర్యుండ్లు, 
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దివాకీ ర్తి సం ఏ. అ. పుం. 1. మంగల్కినాపితుండం; 
0, మాలవాండు చండాలుండు; తి. ద్రశ్లహల; 

దినాటనము, సం, వి."అ. పుం-వగటఈ ద్రిమరునది- 

దడివాణము. వై. వి (నం. జేవాయనమ్.) 1. కొలువు 

కూటము, సభాస్థానము. “డ్, పాండీండు దివా 

కాము సన్నెఆయ నించినం ట్రే, లెడు దుర్మదాంధు 

లక్ ,బోండిమి మాన్ని,” ఆము. ౨ అ, ౮౮; 

2. రాజభవనము. “చ. చదువులపుట్టినింద్దు శమ 
సంపదయిక్క_లు ఫుణ్యలవ్షీకిన్ , మొదలిఏివాణ 

ముల్ ...భూసు రో త్తముల భూరిపవిత్ర, శరీర 
సల్లరుల్ ౨” పాండు, ౧, ఆ ౧౦౯ స. శ్ర 

సా, ౧, ఆ. 5౩౭. పు, 

దివానిశము. సం. ఏ. అ, న, 'రేయుంబవలు ఆహో 

ర్యాత్రము. “ఊ. ..తొయ్యలియుక్. శశియుక్ 
దివానీశం, బయ్యెుడ నుండి రిట్టు మదనావావ 

మోవావశానుర క్లులె *” శశాంం 3, అ. ౧౧౪. 

దివాను హిం, వి మంతి, 

దివాఖీక్రము. నం. వి, ఈ పుం. 1. 

కలంవకీెలను. 

దివాధీతుడు. సం. వి. అ. పుం. చోరుడు, దొంగ. 

దివార్మాతృము, సం. వి. ఆ, న, రేయుంబవలు. అనో 

రాతృముం కవ ఇట్లు ధ ఎకరాష్ట్ట్ర నక్రుం గయ్యాంబు 

తెజంగు వినియోగించి దఊూసూతనందనునకు 

నారెండు తెఆంగులవారి దివాకర వవ నం 

బాలు గనునట్లును ,. ,వరం బిచ్చి.., 7 భార్ర శీక్ష 

౧, ౪. ౨ 

దివాలా. హిం. వి. (హిం. దివాలా, బెంగాలీ, జ్య 
లియ.) క్ర వ్యవహారమందలి నష్ట్రమువే నర్వసం 

పద పోవుట. (చూ. దివాలాతీయు.); చేసిన 

యవప్వులు చెల్లింవ లేనిస్థితి, (టా 

దొవారాలీయు. చే అం వ్ర (దివాలాశాతీయుఎ) వ్యవ 

హోరమందలినష్టము చే సర్వధనమును పోగొట్టు 

కొను. (బ్రా. జ్ 2. "చేసిసయపవ్వులు తీర్చలేక 

పోవు (గ్రా. a, 

దిని. సం. వి, వ్. స్త్రీ (ఆంధినామ సంగ్రహమత 
మునం దద్భవము.) 1. స్వర్ణము, “శ, కృష్ణరాయ 
లతో దివి కేంగలేక, ద్ర, తికియున్నాడ జీవడ 

పంబ నగణుచు.”” "పెద్దన చాటువు; ర. ఆకాశము 

“గ్, నింగి దివి మొనలుదారి గాడ్సుఠం డ్రన 

III 88 

గుడ్తగూబ; ది 

1559 దివ 

నధ మొన్వు, ,,“ఆం. సం, జేవ, ౩3 ౧; రే. దినము, 
పగలు, ఇ. పుం పాలపిట్ట, 

దివిజండు, నం, వి, ఆ. పుం. వేల్పు, చేవళ 

దివిదారికొము. ద్వ. వి. రెండిష్టికొములు జకగా చేర్చ 

అచి చేసీర ఆయుధవికేవము, పెగోట. “సీ.జింక 

కొమ్మలు. రండు చేర్చి యలు లమర్చి డాకేలం 

బూన నొడ్డగనం బెడువ,సంగతి గలయది సీంగోట 

యనంగను దివిదారికొమ్లు నాం చేజరిల్డు.”” ఆం 

భా, ద్వి ౨౦౬ 

దివిదార్కొమ్యుజదివిదారికొను, “కం. చను సింగోట 
దివిదార్కొ,మ్లన శృంగయుశళికి సమాఖ్యలు 

ఆంధ)వద పారిజాతము, ౫౭, 

దివియ వై. వి, (నం. దీపికా దీవము, “చ, నవవిక 
బారబిందరుచి న వ్వెడు కన్నులచాయ చుక్క 

లక, దివియల మాయం జేయి నలు ది క్కు. ల 

'య్రైప్కల పేర "మోడ్చుయా,దవకరత్తై రవంబుల 

కతంబునం గంటి మురారిభాస్కరున్. ఊ, వారి. 
ర, ఆ. ౧౮౦, అం. భె, ద్వి ౧౬౯౪; డై. కర 

దీపిక, దివటీ. “క...దివియలవారి గొని యపుడు 

తెగువ దలారుల్ ” సా, ఏ, అ ౨౭. 

దివియకంబము. వె. వి. (దిియగాకంబము) దీవ 
స్తంభము, ల్సి స్పపా తాళనా శేంద్త్కచం ద్ర ము 

ఖులం, ఫణమణిజ్యోత్స్న దినియకంబము అగు 

దురు.” భీమ. 3, ఆ. ౬౨, విక్ర- ౬, ఆ ౧కిరా 

దినియకోల. దర. వి. (దివియ+కోల.) దివటీ, 
కడు బెనుమంట 'లైనయుదకంబు తొలంకున 

వారిబిందువుల్ , మిడిసి సమోవభూజములమో౭ద 

వెసం బడి మండుచుండ ఇ,క్కుడురభసంబుతో 

దివియకోలలశై వడి ఛంగసంగతిన్, బొడమినఫేన 

ముల్ మెటనె,..” వి. ఫు, ౪, ఆ ౧% 

దివియలవాఃడు. ద్య. వి. (దివియలుాచా౭యడు.) ద్రీము 

వట్టుకొనువాండు- “జ్ఞ, _ఎదివియలవారిం గొని 

యపుడు తెగువం దలారుల్.” సా, ఏ, అ, ౨౭. 

దివివెలయాలం, మి. వి, బేవవేశ్య. “కీ దివివెల 
యాలిశ్రై "'దెగునన్నదమ్ములం దృగృజు కా లక్కి 

నట్టిజంక” చం. రొ. ౨, అ, ౭5 

దివివదుండు. సం. వి, ద్, పుం, వేల్చు;చేవక. 

దివు దే. అ. (క్రి. దిగ్కు తప్వుం “క, మనకీ ర్రిగ 

నలరం గలరు ప్రోవ దివ రృక్ష మకన్. రావు 

౨ ఆ గ 
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దివే, వె. వి, (సం. దీపికా) దీవము. “డా, ఇక్కడ దివ్య వ,బంధము. నం. వి. ఆన చ మ్టవప్రామాణిక్ర 

గో మైజుంగుదివె లిక్క_డం గేతకిగంధ వై భవం, మగుద్రావిడ వేదగృంథము. “మ, ,,దివ్య చ్రుబం 

బిక్కు_డ భూరిగర్ణికములు, , ౪ భర్తృ. ౨౩ ఆ ధయుతాస్యల్ , 4౪” ఆము. ౧౩ ఆ, ౫౬. 

౯5 ఆం, భె. ద్వి ౧౬౬. దివ్యము. నం, ఏ. ఆ. పు. l, గుగ్గిలముళో, 2,యవటశీ, 

' దివెకంబము. వై. వి. (దివెశేకంబము.) దీప స్తంభము.' కి ఉత్పాత భేదము; శ. లవంగముణో ర్, హరి 
“ద, ,రుజింకటం బడిగంబుం గంచుది వెకంబము చందనము; 6, త్త నిర్ణ యార్థ 'మొనర్చు 

గల్లినపకైమంచ మ్యుక్కటరుచి నించ మించురతి పరీమారూప  దివ్యప్రమాణము. (ఇది. తులా 

ధామము. , శుక, ఈ, ఆ, ౨౨) ప్రబంధ, ఒంగి. దివ్యము, అగ్నిదివ్యము, జలదివ్యము, విషదివ్యము, 
దివెహ యు. ద్వ. వి. (దివెళాగూండు) దీకముంచు కోశ దివ్యము, అఆనిపంచవిధము; 7. గంగాజలము, 

గూండు. “సీ, తెల్లజిళ్లెడువేజు విళ్లారిదివెనాయడు | (ర న స కర కాటమ. “లె మారవు 
గాజుటద్దము కావ్లుకరవటంబు*' బహు. ౫, ఆ. హెమము అని చతుర్విధము విణ, (అ, ఆ,ఆ) 

౧౩౯, i. స్వ ర్షమున? బుట్రినది; 2, స్టర్ల్షసంబంధ మైనది; 

ఏ. అకసమునం బుట్టినది; 4. ఇంవయినది, మనో 

జము ర్, ప్రకాశించునది; 6. లోకారీత్రము. 

దివ్యవాణి. సం. వి. ఈ. స్త్రీ, ఆకాశవాణి, అశరీర 
వాణి. “చ...ఆని దివ్యవాణి దా;వినివె ధరాధి 

నాథునకు విస్మయ మందంగ6 దత్పభాసదుల్ స 

భార ఆది. ర, ఆ. ౧౦౬. 

దివ్య స్త్రీ, నం విం ఈ స్తీ- క్ జేవతాస్త్రీ; 0 

అచ్చర, అవ్ఫరసం మొ. 

దివ్యాజుపు బ్రువ్వ. ద్వ. వి. (దివ్య+-ఆజుపు+ ప్రువ్వుఎ 

డీవమార్చునొక జాతిపురుగు. “గీ గువ్వ గుద్ద 

దివ్యాజుపుంబ్రువ్వు గూబ యిల్లు సొచ్చిన శాంతి 

శేీయింపవలయు.” భార. అను. ర, ఆ. ౧౧౯. 

దివ్యుండు, సం. వి, అ, పుం 1. వేల్చు, దేవత 2. 

యముండుః 

దివ్యోపపాదుకుండు, సం. వి. అ. పుం, 'జేవత?వేల్చు, 

దివ్వటి. వై. వి, (నం. దీవయప్ట్రీకి కరదీపిక, దివటీ, 
“కీ నలువంకలను నిండి నవనభోమణికాంతి నెడ 
లేక దివ్వటు లెసకమెసంగ ఊఉ రా. జఅర ర, 

దివ్వటీజదివ్వటీ. ఒక వాటకోన్న త కాంత పాటలద్యుతి 

మించుదివ్వటీ ల్వేనవేల్ 'లేజరిల్లో” కృష్ణ. ఈ, 
ఆ, ౧౧౬) విజ ఏ, ఈ ౧౦౫౨ 

దివ్వటీండు* ద్వ వి. (దివ్వటిశాఈండుఎ) దీపము పట్టు 
కొనువాండు. “దష. జాలవారిని దివ్వటీలను బల్లి 

గోలలనారిని గుడిఫూజరులను”” బన. 3, అ 

౫౧౦, వం, ఆ, అ. రజక, వం, 

వ్విటి=దివ్విటీ. (డ్రా. వాం 
దిన్విటీ. వై, వ. (సం, దీవయప్రిః) కరదీపికదివటీ, 

“గ్, చయిండిపిడి వివ్విటీలం చేంట్టి రగులుకొలుపు 

ఏివెదారికొము. ద్వ. వి. (దొవెశదారిశాకొము.) దాస 
రులదీప స్తంభము గరుడగంబము. “స దివెదారి 

కొమ్ము దో చల్రిత్తియు జోడము -మెదమోంది మొగ 

లాకు: గొడుగు దనర,.” ఆము. ౬ అ. ౬. 

దివెల. మై. వి. (సం, దీపావళి!) దీపావళ్యమా 
వాన్య. “క్ష డలేదు దివెల నడుమస్కెగడుచున్ 

మోపురముం జేరంగా లేము,..” వెన్న, 9, ఆ. 

౧౬౯ 

దివెలపండువ ద్వ. వి. (దెవెలగాపండువ) పీపొవళి 

వండువ. “క. ఓయప్ప నీవు బొవయుంబాయక 

నాతోడ దివెలపండువ కిటు రమా.” చెన్న. క, 
అ. ౧౫౧. 

దివోదాసుందు, సం, వి, అ. పుం, రిపుంజయుం డను 

' మనువంశపురాజుః 

దివౌకసము, సం, వి, నొ, పుం ఓ పతీ! ద. వాన 

కోయిల్క,చాతకము, 

దివొకసుడు. సం వి, న్ పుం, వేల్పు దేవత, 

దివౌకుడు = దిపొకనుండుః 

దివ్య. ఉభీ, వై. ఏ. (సం, దీపికా దీపము. (చూ. 
దివ్యాజు పుం బ్రువ్వు.) సం. వి. ఆ. స్త్రీ, 1. ఉసిరిక, 
ఆములకిళీ; 2, సెద్దజీలకట్జ?; 8, కరక ,వారీకకిశో. 

దివ్యచతువు. నం వి న్. పుం 1 కోఠి, మర్క_ 

" టము; 2. ఆలౌకికవస్తదర్శనసమర్గ మైనజ్ఞానము, 
విణ. (న్). 1, దివ్యదృష్టి గలవాడు; 2. గడ్డి 

చాండ్కుఅంధు(డ్వు లే, మంచికన్నులు గలవాండు, | గి 

దివ్యజ్ఞానము, నం, వి. అ, న, ఆతీంద్రియజ్ఞానము, 



దిపై 

నంకటిలోన నక్కోటిదివ్వి,టీలు గూడినమాడ్కి6 
గడిందిముంట, లాత్త తను తావ మొనరింప నవని 

విభుడు.” చెన్న. ౫, ఆ. ౧౯. 

దివియ. వై. వి. (సధ. దీపికా దీవము, ఆం, భా, 
ద్వి ౧౬౦౪. 

దివ్వియక౦బము. టై వి (దివిషియ+కంబము.) దీవ 

_స్టంభము. “క. అయ్య యం గాక యంచును, 

దియ్య మెసంగ రాజు: జాచి దివ్వియకంబం, 

బియ్యకొని. ..” విక, ఇ అ ళం. 

దివ్వె. వై. వి. (సం. దీవి.) దీవము. “క నవ్వులు 
నల్గావంబులు, నివ్వటిలన్ బంధుమిత్ర, త,నివవాంబు 

లతో ఎబువ్వంబులు భుజియించిరి, వ్్వేలం నలు 

దిక్కు.లందు6 దేజము  తెసగన్,” శ, వో, ర 

ఆ అ౧౦. అము, ౨; అ, ౧౭, 

వంతము. (బ్రా) స్ 

దివ్వెకంబము, 'వై. వి. (దివ్వెశాకంబము.) దీవ స్తంభ 
ము. “గీ గంట మాకులు గొని దిమెకంబ మింతక, 

యెనయ( గూర్పుండి యాఫూర్జ్మి మేంయవదనో 

శుక. ర, ఆ. ౨౧, విక్రం ౬, ఆఅ. కరా 

దివ్వెకోల. ద్వ. వి. (దిమ్వె+కోల కరదీపిక, దివ్వటీ. 
“ద్వి. ఆలీల క దివెం,కేలలవారిం 

గాం గొని గస్తు దిరిగి” ద్వి, వారిళ్చ. డ్, 

౧౬౬౪. వం, 

దివ్వెచమురు. ద్వ, వి. (దివ్వె+చమురు.) ఆముదము, 

“న్, +, ఆముదము దివ్వెచము రనంగ చేరండ 

_తెలము దలిర్చు.” చేంక. మాన, ౭౫, 
దొవ్వెటీ. వై. వి. (సం. దీపయవీః.) కరదీకిక, దివటీ, 

As అదరువే చ్రేటులరొదల తా మగల, నెందు. 
జూచిన దిష్టోటీ "లే వెలుంగ 4.” దశా, ౭, ఆ 

౧ ఆ, నీ. 

దోమ్వెనకోల. చే. వి. -కాష్టదీపీక, “సీ, జుంజుము దుం 
దురు నురుడు దివ్వెనకోల యన. గాష్టదిపికాన్వూ 

యము లమరు.” ఆం. భా. ద్వి, ౧౬% 

దివ్వెల, వై. వి, (నం. దీపావళి) దీపావళ్య్ళ్యమా 
చాస్య. “క, మాదాయాదులు బంధువు; లాది'వ్వెల 

కాత సుతల నల్దుండ్ర,ను స్య మోదమునం దోడి 

తెత్తురు,, వెన్న. 3, ఆ. ౧౬. 

దివ్వెలవండుగ, ద్వం వ. (దిమ్వెల3పండుగ దీపావళి 
పర్వము, “క, ఒండొ రులతోడ దివ్వెలపండుగ 

యిక వచ్చె నింకం బదిదినములకున్, వండుదు రరి 

విణ, (ప్కకాళ 

1541 దిసం 

సెలు గజ జఫ్పుటుండలు మాయిగిట ననుచు 'నొక్కం 

డు వలికెన్,” ఇన్న. 33 ఆ ౧౧౫ 

దివ్వెలయమాస. వై. వి. (డివ్వెలశాఅమాసు దీపా 
పళ్య్ళ్యమా వాన్య. “డా, మాసరివారు దీవ్వెలయ 

మానక నల్లార నాండుబిడ్డలన్ , వాసి యెనంగ? 

దోకొనుచు వచ్చుచు నుండిరి, ,.”వెన్న. 8, ఆ. 
౧౦5. 

ది క్వెలెత్తు, ద్వ, అ. క్రి. (దివ్వెలుశాఎత్తు దీపములు 
సెట్టు. “గీ కన ర. సంజకడ యంచు దివ్వె 

శెత్తు. "శుక, అ, గజం. 

దివ్వెసుడి. ద్వ వి, (దివ్వెశాసుడి) వ గోడయందు 
దీపము'పెట్టుగూండు. (శ, ర); 2. దీవము చెట్టు 
కొనుట. కాయ్య నల వానో చేసినసాధ 

నము. (ట్రా) 
దిశ. సం, వి, అం స్రీ దిక్కు; కడం 

దిశల్ . సం, శతు. 1. ఇచ్చుచున్న; 2. ఉపదేశించు 
చున్న; 3. అజ్ఞాసంచుచున్న; 4 ని ర్లేశించుచున్న. 

దిశ్యమానము, సం, విణ. (అ. ఆ ఆఅ) 1 ఇయ్యం 

బడుచున్నది; బి నిర్లేశింపబడుచున్నది; 3. ఆజ్ఞ 

పింహబడు చున్న ది; 4. ఉవదేళింపబడుచున్న ది. 

దిశ్యము, సం, విణ, (ఆ ఆ. అ) 1. దిక్కూనం 

దున్నది; 2 దిక్కునందుం బుట్టినది, 
దిప్టము. సం, వి ఆ న, i. భాగ్యము; 2. ఆదేశము, 

అజ్ఞ; తె. నిస్చైళము. పుం: 4. కొలము, సమయము; 

డ్డ మ్రూనివసుపు, విణ, (అ, అ, అఆ 1. ఇయ్య 

బడినది 2. ఆజ్ఞాపింపంబడినది; 3. ని స్టైళింవంబడి 

నది; ఓ. ఉవదేళింవంబడినది; చెప్పబడినది. 

దిష్టోంతము, సం, పి, అం పుం, 1. మరణము ఇావు; 

2. భాగ్య నాశనము. 

దిసంతడుమే. బే శ్కీ* (దిసంతుశఆడుచు 
నిందించు. “మ. అదిగో తల్లిం గడుం దిసంతడిచి 

యూ రాద్యంకముక్ బై పయిక్క్ వెదకక్ 

బిలుగరం బంచి.. “పరమ, 3, ఈ ౨౭౦ నీలిసీ, 

రాక. (ఇబ: డిసంతులడుచు.) 

దినంతు. దే. ఏ. నింద, ఆపనాదము, “కీ, దినంకు 

సడి తోయి రోత, .. అపవాదసంజ్ఞ యె యలరు 

చుండు.” ఆం. భా ధ్ర ౧౧౫% 

దినంతుకొట్టు. దే. స, (డినంతు+ కొట్టు నిం 
దించు, దూజుం “ఉఊ వట్టల లేమి కొండి రుల 

స 
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బల;జుం జాల డిసంతుకొట్టుచున్,” కళా. ఇ, ఆ. | దిస్టి విడుత. ద్వ. వి. (దిస్టీ శవిడుక్ర) దృష్టిదోషము 

౧౦౬. 

దినమొల, ద్య. వీ. (దిసషామొల,) వస్త్రనిహీనమైన 
మొల. (చూ. దిసమొలవాడు) విణ, దిగం 

బరుండు; నగ్నుడు. “వః రుద్రా, సీఫ్ట భద్ర 

చేవద్రు మాటవీవాజటియందు దిస మొలదూంబజ 

దిండిమిండలజంగ రబిదె,, .ఫీమ. 2, అ. ౨౧౦. 

ఆం. భౌ. తృ, ౧౨. 

దిసమొలవా(డు. ద్వ, విణ. (దిన మొల వాడు 

దిగంబరుండు, వస్త్ర హీనమెన్మొల గలవాండు. 
(శర) 

దిసములవేల్పు- ద్వ వి, (దిన మొల్ల వ పేల్చుఎ క్షే 

శివుడు; 2. కాలస్షైరవుండు, “చ. దెసమొల 

వేల్పు సాహిణపుంచేజులు పోవక గేహరత్షకుల్ ౨ 

కవిరా. ౨ అ. ర౨ (శ. ర పా, “జసమొల 

వేల్పు.” వృద్ది, పాం) 

దిసించే. దే. అ. క్రి. కనబడు, గోచరించు. “చ. 
మునుమును "పెందు లేన్మిప్మియముల్ సవరించి 
యుకింత లోంగినక్ వెనుక దిసీంచి చూడ రవనిన్ 

మగచారల నమరా'దు. . ,'సావి, ౧ ఈ ౮%. 

సా, ౨, ఆ 9౮ స జీ మాయలు, అతిశయించు. 

ఉగ్గ కులంకుంజెక్కులం ఇసిండియాకుల దిసింపడ 

జిన్నికుచములు పోంకలవెన్ను మాజ ముకుంద, 
౧, ఈ ౨౯, పు 

దిని, వె, వి. (సు దిశాం దిక్కు, కడ. “ఆ, పొంచ 

జన్యరవము6 బండమహాళబ్ద, రవము6 శైలం దినెలు 

నెష్టలువడంగలి భార, ఆర, ౧, అ, ౧౮౦? (= 
పొఠము విచార్యము. J 

= వి, (నం. దృష్టిః, క. దిష్టి) 1 “సీ. 
Pa పారువ దిస్టి చూ పన పీతణము 

లొవ. ..”సాం, ని, మాన. ౧౫; 2 కినరు 

దృష్టిపోవషము, (బ్ర. వా (వ్యవహా కిల్లవానికి 

దిష్టి తగిలినదిం 

దిస్ట్రీ కొట్టు. ద్య. వి. (దిస్ట్రీ+కొట్టు) దృష్రిదోషము 

కలంగంజేయు, (వ్యవ; అందజు వచ్చి పిల్లవానికి 
దిస్ట్రీ కొట్టినారు, 

చిసీ తీయు. ద్వ. అ, క్రి. (దిస్టితీయు)ు దృష్టి 
గ డోవముపోవుటవై మిశవకాయలు మొదలగునవి 

దినందుడుచు. (వ్యవః) సెందలకడ దిస్టి తీసి పోసిన 
బాఢ.-శ సను. 

దిస్టీ * 

తగులకుండుట్యకై సున్నపుబొొట్లు పెట్టి సస్యాదుల 

యొద్ద నుం దుపీడుకే, (వ్యవః ఆపాదుదగ్గజ దిస్టీ 

పడుత తగిలించుము, 
9 _ దిస్టిబొమ. ద్వ. వి. (దిస్టి బొమ్మ.) సస్యాదులకు దృష్టి 

దోషము తగులకుండుట కై మనుష్యరూవపముగ వేసి 

యుంచుబొమ్మ. (వ్యవ ఆపాలములో దిస్టి బొమ్మ 

షం 

దిన్స. వై ద్రై. వి (నం దిశా) దిక్కు. (నినికివ్యత్య స్త 
ముగా ప్రయోగములేదు. చూ, దిన్స మొల 

అ శ జ “5 న 

"మొల చెసమొల (చూ, దిస్స మొల పేల్పుఎ 

దిస్స మొల వేల్పు. ద్వ. విణ. (దిస్స మొల వేల్పు) 

వస్త్ర విహీన మైన మొల గలదేవుండు. “గీ, పీటి పెద్ద 

తలారి నిస్సాటిక లికి, దిన్స మొల వేల్పు పార్వ తీచేవి 
వట్టిం గాల భై రవుం గుర్కు రగణవరివృథఢు, ననుచ 

రించిరి ములు 'నాకొకసులును” కానీ, ౨, అ, 

కిలా రామా, D9 ఆఅ, అకులు? 

దిస్సు, డే. వి. 1. నవ్వుటయం దసధ్వని కసుకరణము, 

“సీ పయ్యెద దిగజార్చి పాలిండ్లు పచరించు, 
దిన్సువా జంగ నవ్వుం సీలెనవ్వు” (శ్రీ కీ చా. ఇరా 

2, పాము బుసకొట్టుటయం దగుధ్వని యతో 

“గ ట్రూ గ్రతిమి  శరోరంధినిస్థ్యూత మగుచు, 

చెగయుసలిలౌొధు మది యెందు మిగుల నొప్పు, 
బిపేరిటి కండలిశాంగ భోగి, దిస్పునక్. దనవడగ 

యె'త్తెనొ యనంగ. కళా. ఈ, ఆ, 
(శ. ర. పాం 

దిహల్ . సం. శ్ర. ఫూయుచున్న, 
దివ్యామానము, సం, విణ. (అ. ఆ అ) ఫూయం 

బడుచున్నది. 

౧౯. 

దీ 

దీ. దే, అవ్య, పంచికాండ్రు, పొళ్షోళ్లను పోట్టాటనై 
చీ రించుమాట, “చ. =  బగ్గునం దచా౭కెదుః జూడు 

నెట్టి టిట్టిభ దిదిదీ యనంగను గడిందినదభ్ర, ము 

లీయురభ్ ముల్.” ,కీ డాం అ౨రా 

దీక్ష. చే. వి Lh ప్రేరణ, ఛురికొల్బుట. “క వీ 
నపుడు ధర్శ:పాశా,ఢీనుడనై కోవమునకు దీకొన 
రించరా గా "నేరకున్న "పొయిమెయిం బోనయ్యెం 

గాక యింక జోొమ్హా యిచటన్,”” భార విరా, 
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గి ఆ. ౯౧; 2. బ్రమ భాతి. * 'ఊ లోకము | దీకీతుండు. సం. విణ, (అ. ఆఅ.) 1. యజ్ఞాదికర్థల 

లెల్ల నిండి కన సరమ చేసి ప్రైణులక్ , 

షక లం బెట్టి యె ల్లెడల దీవులు నూ చెడివిన్థుమాయ 

చేయం డేకమలిం ధరించితి,..”భాగ. ౬, సర 

ఈ౨౧. 

యందు దీక్ష వహించినవాండు; 8 కలంచినకార్యే 

వ నిర్వహి-ంచుట ౩ై పట్టుదలం దాల్చినవాండు; 
ల. వట్టాఖిషి కుడు; కం పావిర్యాగము' మున్నగు 
శాతకర్ళ ల నాచరించినవా౭డు. 

దీకొను. జీ. అ. శ్రీః (దీ4కను) ఉక్సహించు; సిద్ధ దీక్ష ష్యెనూణు(డు. సం విణ, (అ. ఆ అ) దీత 

వడు “క, దాకొని ఖర్రాఖడ్డి నొకాకకబాకచినొ| ఫొందనై యున్నవాండు. “గీ ఈవు దీశ్నీమ్య 
చాణశొశలముననో, నీ శెద్ది యిష్ట మనికిన్, 

దీకొనుమా యొకట మెచ్చినిమి నృవతనయా ” దీటు, చే. స 

రామా స్య ఆ. ౧ర౯. భాగ. ఇ స్క_౦. ౪౦౦0. 

న డ్రి అంగీకరించు. “టా, ఈకాజ గాని కార్య 

మటు 'లెవ్వండొ”కో యనుకూలళ త (డె, నీకు 

ది యంబుగా6 బలిశె..,దీానుణి శ కాదన కీద్భశ 

మెవ్వండేనియున్.” భా. రా. ఆర, ౨ ఆ ౧౯, 

1; (పొటేట్ల ఫోరిలో నొండొం 

టిని చాకు. “గీ తిరుగంబడి కురుముతగరుల్ 

దీకొనుగతి.”* 2, ఎఏరించు, 

మారొ-_ను. “డా, తెంపెనళారంగా మనల ద్పీళాని 

యున్నది యొక్క లేమ...” కాశీకి ఈ ౨౩ 3౨. 
రామా. ౭, ఆ ౧౯౫ 

ట్ర శ్రీః Me క్రి 

కు CATe) గ రడ? 

(UU స శ 

దీకాలుపు. జే. స క్రి" (దీకొను ఛా. చే 1. పురి 
కొలుపు, “క. నగుం డన్న పాటు గనుంగొని, దిగి 

ఛనిభద్వివము నలుక దికొలంపుచు బె. ట్రగుళ క్తి వైవ 

టైం జక్కుల. ౧౮౨; 2, ఎదుర్కొనంజేయు- శ 

“క, వారణాతిలకంబు నెక్కి. వడి బువభునిమె, 

ఫఘాోరగతిం గాలదంస్టుండు, ధీరాటోవంబుతోడ 

వీకొలుపుటయున్,.” భా రా యు, ఇలరారి, 

వరాహ. 3, ఈ గర, 

దీకోలం. జే వి. (దీకొను ఛా) డీకొనుట (శ రు 

దీక్ష, నం. వి. ఆ. సీ, 1. యజ్తాదికర లయందు 

ఆవలంబించునియమము; 2. పట్టుదల; లి. మంఖ్రోవ 
దేశము; డీ. ఉవనయనసంస్కా_రము. 

దీక్షణము. నం, వి. అ, న కే, సతు 2 దత్సషూనుబ, 

దీషీంచుం సం, అ, క్ర" దితవూను, “క. వేయేండుల 

(వ,శమునై , సన సీది నొంద దీక్షించి 
మనకి కాయవచోనియమము. నిరృుపోయంబుగం 

దొడ్ల రురుతవస్సాథనమున్.” నారి, ఊ ౧౦, 

అ. ౧౭౮ నారి డఊ ఒ, అ, ౨౦. 

క్ష దీతీ కాయని, సం, వి ఈ, స్త్రీ. దీజీతునిభార్య, 

noel జే, అ. శ్రీః 

మాణుండ విధమహీము” కారీ. ౭, ఆఅ, Xe. 

“LL సరివేయు, చక్కంబజచు. 

“ద, తిలకము గురులు దీటుచు, 4, 
అద్దము జూాచె నొకర్తు వేడుకన్.” నృసిం. ౨౨౩ 

ఆ. ౮౬ సాంస ౧, ఆ. ఏం౧౭; 2. ఆకర్షించు; 

లాగు. “మ. ఆతిశీఘ్ర)ంబుగ శార్డ ర మెక్కిడీ సణం 

చాఫీలతం దీటుచున్* &ఊ క్ ౨ ఈ. గిజ, 9 

(దంతములు మొ కొటుకు. “మ. వదవిషేప 
ములక సవృతధరణీభాగంబు కంపింపంగా రద 

ముల్ దీటుచుం గ్తిరించినబెవుల్ ర్లాజిల్ల .. ఎ” 
భాగ. ౧౦, స్కం, పూ. &౧౭. భా రా, యు 

3౨౬; 8, ఊంపు, చలించంజేయు. కరం 

రము.ఛటచ్భటా తరంగపం క్తి సార 'బేటిదీటంగా” 
డ్ హరిశ్చ, ౨) అ. ౧౨౮. వి, విధము, రీతి, 

“ఈ పాన్నపువ్వుదీటు సో లర్చలోకులమాట్ట, 

నోటుశేసి వేల్పుబోటినాభీ, వి స్తరిల్లె,. ..* రసిక. 
కా ఈ ౧౦౦. వివ సాటి, సమానము, 

“ఉం, నీ కేనురలై న దీ టగుదురే... ఊఉ. ర్క 

చి ఆ, ౧D, బీల్హ+ ల్ ఆ ౧౦౪. క ఏలా 

తీన్నంగా, సూటిగా. “క. ..దిటమింతయు. విడక 

యక(డు దీటుగం గడుముందటికిం జని... 
ఫీలా 3, ఆ జర, 

దీటుకట్టు, దే, అ. క్కి. (దీటు+కట్టు) నిండు, “వ. .. 
జేవదుందుఖిార్టంటు రోదసీకహరంబునం దీటు 

కె... వ, ఇ, ఆ, ౯ 

(దీటు4కొను) 1. సంజు 
“క్ల, అంతకంతకు క సైన్యములు సుట్టు, ముట్టి 

శస్త్రా స్తసంచయమున  నభంబు, దీటుపొనునట్లు 
సేయ. , థర విరా x, ఆ, విక; 2. 

వంచు. “మ. . , అత్త శన చయశుంభద్దీ ప్రీ జాలంబు 
సృర్వదిశాభాగములందు. దీటుకొన, , దళ, ౨; 
1 లలి భారం కర్ణ CP ఆ ది లల; జనించు 

కలుగు, 1 శ? నిధి త్రిష్వుల కళ్ళెరువు పౌటు దీటు 



ద్టు 

ఫకొనంగన్ దశ. ౨, ఆ. ఖ్ స్వా ౫5 ఆ.| 

౭౧; అతిశయించు, “మ... నిఠరో 

దీిటుకొన హుంకారంబు గావిఎవ,:: జై, అగ్గి ఆ 

రాజ; ర్. ఒవ్వ. “ద్వి ద్విగుణార్భ dey 

కొనంగగ చేట తెఉంగున ద్వివద రచింతు.”” 

డిళా. దికూ. ౧౭, పుటం స ఈ" 

చూపుటంబు దిటుకొని దాటుకొని శకకోటివఖనఖ 

ముఖతోటిం బరిపాటిం దదంగంబు ఛంగంబుం 

గావించి... రామా. ౫ ఈ ౧౯౯. 

దీటుకొలు పు. డే, న 

ఏంచు, పుట్టించు. ' న్ 

తరచం, దీ కాకందంబులం 

హోసకుందంబులు సాద 

33 
దెటుకొొలవ,., అము, 

ర ఆ ౭౫; 2. నిండంబేయు, “క్ష, జీవదుందుభు | 

లుడువీధి దీటుకొలుప, నమరు లందంద పుమ్నవర్ష 

ములు కురియు దశ వాటంబు జొచ్చె. గెితక్రమత్ర 

నూజ భీమ. ర, ఆ ౧౯౩. నృసీం. ౧. ఈ 

౭౫% 8. ప్రయోగించు. “సీ,,,నచరాచరం బైన 
జగము లెల్ల, గీ. నొక్కమొగమె కడంగినం బిక్కు 

యం 
ల 

వజుచు, దివ్య బొణజాలంబుల దిటుకొలిపి.” భార, 

ఉద్యో. ౪ ఆ ౨౨౯. భె, రయ ౧౨౭౭౧, 

దీటుకొల్చు = దీటుకొొలుపు. (ఆతిశయింపంజేయు.) 

క స్ని గ్థాస్ట్రావదకుంభది_ప్తీరెవి నాగ్హేషింప 

శుభ్యాంబుద, స్ర ద్ధాసళ్యముం "గేలింబెట్టు కం 

ప్రాంశుచ్భటాళ్ భలక్ , దుర్ధాంభోనిధి దిటు 

కొల్పంగ సుధాంనో నాఖకోదండసుమ్యగ్టామా శృ 

యతో రణద్యుతులం నే శ్రానందముం జూావంయగన్,” 

ఉద్భ, ఏ, ఆ ర. 
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సరి చేసికొను. 

“వ, అప్పు డప్పతంగపుంగవుండు . మించి చం 

శీ * (దిటుషావొ ను ధా” ఏ. కలి 

WU 

దీప 

మణి యెంతయు సాటగుం జూడ జోడనన్,” 

రామ. 

+. దిడివి, నం. వి. ఇం పుం, స్తీ" 

బృవాన్చతి; 2, య. 

1s న గ 

గొ 

న. అన్నము. పుం. kL: 

3 స్వ వ్రము; క్ష ఆగ్ని. 

వే లం, అంగుకి 

దివ్య నం, ని, ఆ. స్త్ర ఆండెలుక, మూషిక, 

దినము, సం. వి అ, పుం. న 1. సురపొన్నశా 2, 

మొగలి; 2 / నందివర్థ నముళీ. 

పెనారము, సా. వి, అ పు 1. ఒకజాలిబంగారు 

ర. బంగారునగం 

జు ఒిషదమ్ముమునో ద త. (చొ, దీశుమిగులు.) 

లు, దే. ఈ “నీ కాన నదియ 

శరణ్యామై దేశుమిగులు, వైహికాముష్మీ కా కంటం 

-లగునరులకుల పాండు, 3, ఈ ౧౩౨ ౨ ఈ 

గరళం 

| నాకము; 

చను, 

a 
ద్శుమి క్రి En 

దీనుందుః, నం, విణ. (అ, అ, అ 1. బీద, దరిద్రుండు; 

2, దుంఖితుండు; 3. ఛయవడినవాండు; ఉం జాలి 

నొలంపువాండు, కోచసీయంండు; లీ. దర్ప ముడి 

గిన వాడు. 

దీవకము. సం, వి, అ. పుం. 1. దీపము; 2. ఓమము; 

3. వేటకాడు వక్షీమృగాదులను బట్టుటక్రై 

“సెంచినపశీమృగము లోనగునది, దమము; కీ, 
మయూారశిషా, చెమిిజుట్టుచెట్టు. నం LL రాగ 

శేదముః (సంగీ; 2. అలంకార భేదము. (అలం) 

కణ (ఆ పకా, అ) యే (మ, కళిందం జేయునది; 

0, రగులకొలుపునది; 8. విశదవజుచునది; వివ 

రించునది; 4. జళరాన్నిని పర్టిల్ల జేయునది, దీవన 

శారి; రీ. దీపము కిలిగించుటయందు "నేర్పరి, 

దిటుపడు. ర్ం ఆ క్రీ" (దీటు+పడు.) పోలు, సమాన | క్టసంబము. మి. ఏ. (దీషముాకంబముని దీప స్తంభము. 
మగు, (చూ. దిటుపణుచు.) 

దీటుపజుచే. దష స డ్ర్ (దీటువడు థా, పేఎ 
లో 

పోల్చు; ఉప స బీ వాణి నీమెకు దీటు 

పబుప వచ్చు, ” వరత త్తం ౧) ఆ. 9౨. 

సీటువచ్చే. డే క్రి" (దీటుగవచ్చు. ) సాటియగు) 

సమమగు, “సీ, లచ్చికోడలికన్ను లక దీటువచ్చునీ 
* లోశ్చలశరపం క్తు లొనరం దాల్చి” 
.. ఆ ౧౫౬. ముకుంద ౭, అ. ౭౭. స కి 4 

పోలు, “వ... వనజదళ్లొతుం దత్తనయు ఆ 

నిరో్గెని వానిమి త్ర 'దాగనెనయగు దీటువచ్చు 

ఉఊ రా. ళ, 

డి, అపరంజ్యోతిస్వరూవంబునకును, దీపగం 

బంబు 'లెల్సించినయట్లు.” బన. ౧3 ఈ ఇ పు 

వండితాం పర్వ, విగ, పు. 

దీవనము, సం, వి. అ న, 1. ఎ్రకాశింపజేయుట; 2, 

రగులుకొలుపుట; శ జథరాగ్నిని వృద్ధి చేయుట; 

ఢీ కృంకునుము పుం, 1. మయూరళిఖళే; 2 

కసిందిళ, శే. సీరుల్లిళీ; &. "మెంలికూరళ్ 5, 

సీమము, 6. చిజుబొద్దిళి, విణ, (అ, ఈ అం 

1. రడలుకొలుపునడి 2. జభళరాన్నిని వర్ణ c 

జేయునది, బై. ప్రేచేచునది; ఊద్దీపకము, 
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ద్రీజము. సం, ఆ, పుం. 1. దివ్వె) దీపిక. “క. సీపుణ్య అ కాళింవంజేయయడినది: ర్, “జీ శేవంబడీనదిం 
ల 

తనుభ్రువలనన, యిాపు తకు 'డుద్భృవిల్లి యంతయు 

దీపళిఖ సం, వి. ఆ 

దిపించే. నం. ఈ 

నొవ్వుక్ , పీవంబువలన నొందొక, పీవము వభ 

వించినట్లు శేజం “బెసలన్ భార. ఆది. ఈ, ఆ, దీప 

౯౦. వాంన, 3, ఆ, ౧౦౮ 2 మయూరళిఖళా. 
సీపవృతము, సం వి. అఆ. పుం వృకూకారముగా 

నుండుదీప స్తంభము. “ద్వి. శ్రీవర్వతునకు వెచ్చెర 
నినాళింప, దీవవృశంబు లే తెంచుభోవమున త 

పండితా, వర్వం ఏ3 ౬.౨, పుం 

దీపశ్శత్పువు. నం. వి, డ. పుం. మిడుతక్క శలభము. 

కజ్జలము. 

లం. దం, వ్ కై 

దిపురము, చె. విణ, (నం. దీ 

స్త్రీ. 1. సీవపుకొన 2, కాటుకు 

కమ ఆహార్టుండు నో పానల, దీపి కు:డై .. భార. 
దో, ౧. అ ౨౫ 9 

JE *(పృకౌళించు, శా "పెపె 

గీకి లునాతవంబు లనుసో పానంబుబే ర 

భూపో త్తంసమ మేనితోడ దిపికిన్ చో, 
గాధే. ఈ, ఆ. ౭౮. పు. 

దివ మ్. ఖీ చ,కాళించు 

నదిం క అపుకమున నొక. త న 

బలిసి సెట్టిన ణదాసుం డనన్, దీపురము గాల 

నయ్యుల, కాపురమున ధనదుం డుండుగతిం గడు 

వేడ్కన్.” వాంన ౫ ఆ, ౯9. 
దీపారాధనము. సం, వి అ, న, దీపము వెలింగించి దీప్తము, సం వి అ. న ఓ ఇంగువ 8. బంగారు. 

భగవంతుని సేవించుట. 

దీపావళి. సం, ఏ. ఇ. ఈ, స్తీ" 

మునందలి యమా వాస్యపండుగ; ర పపసములవం కి. 

దీసి సం, విణ. (న్. సీ, న్ ఎ 1. రగల్బునది 2. దీక్తి, సం. వి ఇ. 
మా ల. పవన కారి. 

న అతిశయించు, 

© 
"హెచ్చు. 

l. అళ ఇయుజమౌన 

పుం. 1. సింహము; 2. నిమ్మ. విణ. (అ,అ,అఎ 
1. (స్కకొళిం చినది; 2. కాలినది, శి, మండినది; ఆసు లకి 

4, 

ee OR (వ, శాశము, వెలుంగు; రం 

బయలంవడుట, త క లి, లక్కు; ఢీ కంచు? 

ర్. (చేహోదుల) కాంతి. 

“గ్ల అవి కా వాల దిపించెవచోయింటి దీష్యము, సం వి. అ, న, 1. ఓముము; 2, జీలకజ్ణ శ; 

ప్రాలవేళం” కాలింది ౫ ఆ ౧౨౬. భాగ 3, 

స్క_ం. ౧౧౦; 2, ఒప్పు, “క, అముఇ్చ్వ్వరిలో 

రంగసుధీమణి దీపించె వంశలిలకం బగుచున్,” 

తె, రుద్రజటనే, విణ. (అ. ఆ. అ) 1. దీపమున 

కనుతాలమైనది; 2. జళరాన్నిదీపనమున కను 
కూలీంచునది. " 

పొందడు. ౧ ఆ. ఏ౬; 3. పృకాళించు; మెటియు, ద్మిప్కృము. సం. వి ఈ పుం అన్ని. విణ, (అ. ఆఅ) 

“ప్రీ నాసీరమై వచ్చునలినబాంధవుటుక్కి-యంబు 
సె దీపించునద్ద మనల. గీ... వేగుంజుక్క_ | దీమము. వై 
వొడిచె.”స్వా. 3, ఆ. ౫5. భార. శాం. ఈ, ఆ 
౭%; &. (వృస్టీమై ఉండు, “గీ, ద్రహ్మతీర్థం 

బునకు దండవాణీయాళ ty గులశిఖరిపు త్రి ని దికించుః 

గలళ తీర్గ, మేనుబారల నిడుపున దీకుమిగల యదియ 
యమృ తామవాజేవి కాస్పదంబు.” పౌందు. ౨; 
ఆ. ౧౪౮౪. న. శ్రీ (కాంతి కలుగంజేయం. 

“ద్వి. దిక్కు..ల సల్లను లివి పించు చుక నల 

గమికాడు చూప ప్త మింట,” రం రా నుం, 

అరక స్ట పు, ద. వం, 

దీపిక, సం, వి, ఆ, స్రీ. 1. దీపము,ది వ్వ; 2, చిన్న 

దీవము; శి, దీవమువలె నీతి మున్న గుచానిని విశద 
వజచ్చుగ గ్రంథము, ఊదా;-సీతీప్పికం మొ 

దీవీకము, సం, విణ. (అ. ఆ. ఆం 1. రగుల్పంబడినది; 

ల, శాల్ఫంబడినద్యి. లె చ్రశటించయడినద్యి శ 

dl. ద, కాళించునది; 2 మండునది. 

ఏ. (నం. దివకకి) 1 వక్షీమృగాదు 

లకు పశవజచువొనుటతై వేంటటకారం దుంచుపత్నీ 
a 3 a శో మృగాదికము. “క, బలవ్యద్రిపులు వయోజన్క్యము 

లై లోంబడుట గల్లుం. బొలముల జేళఛంగులు 

దీమంబులకజ్జం దగిలి "నెట్టన పట్టువడిన, క్రీ యం 

జతురమతీ.' భార. శాం. 
రా. బాల. రా9ి; 

వ్, ఆ ఒవి_అిర, భ్ 

జై. బోనులో ఎరగా నుంచు 

పదార్థము, “నీ మగల చెలయించునురునిదీముంబు 

లనయగ.” రు'క య; ఆ, జిం) వక్క: 09 వా 

౭౯; 8, ఎర యుంచినబోను. “సీ ఒకనురి 

దీమంబు లాడ్జి సూదులు దీర్చి ఒపాుువినాంగ ౦బులర 

బట్టి తెచ్చి” pe 3, ఆ. ౪౭, లా అ 

D9; త్తే (సం. ధామ) గృవాము, కల్సి భాసిల్లు 

గృవాసంజ్ఞ దీము దీం బిల్లు గీ నునంగ,”” ఆం 
భో ద్విః ల 



ఉమ్ | 1546 డీ 
లుం 

దీమసము, చే. వి. 1 థార్యము. “గీ. ఎట్టిలా వెట్టి! దీర్గ చృడము. సం. వి, అ. పుం. చెలకుళీ. 

దీకున మెట్టితెఛవ....”” వారి ఊఉ 3 అ. అ. దీర జంఘుము. సం, వి, ఆ పుం. 1. లొట్టియ,జ ష్ట్ర వము. 

ద్వి పారిశ్చ. ట్. య గ ర, ఉపాయము, 2, ఫొంగ,బికము., 

“ట్ట __అందు: బోనొల్ల ననంగరా దచటి కారక | దీర జివ్వూము., సం. ఏ అ, పుం. పామ్కునర్పము, 

ఫోవను రాదు "చేర్పు సం,ధిల్హల దీనిం బాపికొను | దీర్ల దర్శి, సం. వి. న్. పుం. 1. పండితుడు; డి, 

దీమన మెట్టిదెయొక్కొ దైవమా.” భార. విరా, గృద; తె. ఎలుగుబంటి. విణ. (న్. నీ. న్) 1 

౨, ఈ ౯౧, పొందడు. 3, ఆ ౧౩౮. దూరాలోచన గలవాడు 2. రాలల కార్యముల 

దీము. వై. వి. (సం. దీపకి 1. వశువక్యాదులను|  సోజీంగినవాయడు; లే దూరకుం దున్నచదానిని 
వశవజచుకొనుట 33 వేంటకోా6 'జేర్పజచువశు చూచునది, 

పక్యుదికము, ' “మః తరుణ ల్లల్లీయొఆం గుచంబు దీర్ణ దేహి, సం. వి ఈ స్తీ En పందికొక్కు, మూషిక 

లునువం దచె వై్భశ్యము ఫ్రీములై లై, వెరరేయవం జను దిక్ నాదము. సనం, వి, అ పుం. 1. కుక్క; 2, కోడి; 

జంచెం గాక రవిదీ ప్తీం గక పాతాళగ,వ్యార 3. శంఖము, జీ ఘంట. విణ. (అ, ఆ. అ) 1, 

ముం దూఆకీనవాని సీయదుకుంద్రాళ్లా "తెచ్చు నొ దూరము గా వ్యాపించుధ్వని కలది; 2. చాల రాల్ర 

దీర త్కచ్చిరక్ళష్టిం గనునట్టిశెక్య  మలరించెన్ ముండుధ్వని కలది. 

నూతులం దత్త జీన్.” అము. ౨, ఆ, ౬౬. స్వా. | దీర్గ ర్హ్వనిద్ర. సం. వి. ఆ, స్త్రీ ఓ చాలకాలము పోవు 
5, ఆ, ౨౨; 2, బోనులో ఎరగా నుంచువదా "నిద్ర; 2 ఏ. చావు పెద్దనిద్దుర. 

ర్థము.- “గీ... .ఎట్టివారినై నునొరుల నొకమ్రేలి దీర్హవ్యత్త్రము. సం. వి. అ. పుం, 1. పెద్దనీరుల్లి శి, 2, 
మిడి దీరుల్ మరులుగొలిప్కి దివియమే చేది నీ| ఒబకరకముదర్శళో 3. తాడివెట్టు; "4 'క్వగలి 
యట్టిదీము గలుగ” కసం ఇ ఆ ౧౭. జేరుళ ర్. నల్లతుమికి?; 6. ఇత్యువిశేషముళ. 

చైవ. కి, ఆ ౯౨; ఏ, మత్స్య గ, గ వొణసాధన దీన వ సృ పర్వము, నం, వి, న్, పుం. చెజకుళీ. 

విశేషము, “గీ, చల్లు డూందులుంటగాలంబు వర్ద సాదవము, నం, వి అ, పుం క, పోశళి, 2. 

"తెర దీము లుసురుగాల్కము, +.” హంస ౪, ఆ తొటిచెట్టు; 8. కొబ్బెరళీ, 

౧౮. (నం. ధాము 1, గృవాము. అం. భా, దీర పాదము. సం. వ. ఆ పుం. రాపులుగు. 

ద్వి, ౧9; 2, స్థానము, నెలవు “ఊ. తామరతూడు | దీర్హపృర్థము. సం, వి. అ. పుం. సర్పమ్బుపాము. విణ. 
పట్టుకొని ఛాత యఫోముఖు.డై చనంజనన్, 

సోనరిపాటు భీతియును జూవెణి కాని సరోజ 

మూల మొచేమున నున్న దంచు గను తేయువ 
జాలక నాళ మూంతగాందా "మొదలింటియట్ల 

నిజధామనరోజము: జేకం ఉంశతోనాో శ్రీరం. 

దిరము. సం, వి, అ, పుం. 

(అ. ఈ అ నిడు సెనవీ(పు గలది. 

1, ఒంటె ుడాప్ష మ్ము గ 
CN) 

ఒకరకము జాల్లుళీ. విణ. (ఆ. ఆ. ఆఅ 1. దూర 
మైనది. (ఉదా: దీర్ల దర్శి, "మొ 2 నిడుద 
మయొనది; లె ఎత్తైనది; రెండుమ్మాత్త, త్ర లకాల ముచ్చ 

మా 3, అ, ౧౩౦, రింవడినయ చ్చు (ఈ. ఈ, మొ.ని. చ్రాస్వము.) 

దీముకొనుం చే. ఆ. క్రి. (దీము+కొను) చెలవుకొను | దీర్చ మూల, సం, వి. ఆ. స్ర 1 తీరతువుడిళ్, 2, 
(చూ దీముకోల్పుఎ | తీటకసిందళ్ల లె. శ్రేంకణముళ', 

దీమకొల్పు, బే. స, శ్రీః (దీముకిొను ధా, డే) ఇల | దీర మూలము. సం. వి అ. పుం. 1, ఒకజాతి మా 
కొల్బు, “సీ శాత శ్రపోత్కరజయోక్సాప్తాసావాన లేడుల 2. భాంగత్తా 3. పట్టి వేరుశే. 
మున ఫీమార్దునులపోల్కి. దీముకొల్పిలో రంగా, గిర వ శ్రమము నం. వి, ఆ, పుం. వీశళు, విణ. (ఆ 
౧; ఆ, 53౧ స ఆఅ నిడుద ప కలది. [ పాయరల్ల్, 

దీర్ట నం. ఏ ఆ స్తీ రోలపొన్న, వృళ్ని వరి ప, దిర్ధ వల్లి వళ్ళి సం వి. ఈ, శ్రీ! = లక్కు? 2, "పెద్ద 
దీర్హగతి. సం, వి, ఇ. పుం, లాట్టియ,ఉ వ్ర దీరవృంతము. సం. వి. ఆ వుం దుండిగముో, 
దర గీ గ్రీవమ్లుం స సం, వి, ఆ పుం- న్ లొట్టీయికన్ట్ర వ్రము; దీర్హన్నూత్రు తుడు, సం. ని, అ పుం. తలంచినవని చిర 

రో ఒకజాలికొంగ. శాలమునకుం గాని అయన వాకు ఫరృక యంతు! 

షూ 



టీర్ణి 
దీరి క. సం వి. ఆ స్తం నడబావి, డిగియ, 
దీర్ణము. సం, వి, అ. న 1. భయము 8. చీలిక 

విదారము, విణ. (అ. ఆ, అ) 1. ఛభయవడినది; 

డి, చీల్చంబడిసది. ఇ [యాం వీలపోవు.) 

దీల. చే, వి. (దీలు. ఛా ) బలహీనమగుట, డిల్హ పడుట, 

దీలపోవు, బే, ఆ శీ" (దీలషాపోవుఎ. డిల్లవడుబల 
హీనమగు. “మ త్తకోకిల . , , వాతధూళదవానల, 

జా్యాలకుక్ వనరాళి వేల కనం ఖ్యయాదవ సేనకున్, 

దీలపోవక చక్కనయ్యెడుథీరు అెవ్వరు పోరి 
లోన్.” భార, అది, లా ఆ. ౨౦౫. 

దీలు. దే. అ క్రి. 1. డిల్లపడుబలహీనమగు. “సీ,,ఆతివ 
మిక్కిలి డ్య నాలసీంవలో చేల చల్లంగాం బన్నీరు 

చల్లరము.” య.౫ి అ, ౧౧౫. (శ. ర సా, 

“తూల” ముద్రి.) 2, ఊడివడుడొడుం “మ... 

కంజెదరక సైన్యము వ్రాలి బావువులు చై శె 

'నాంసముల్ రాతె నంగదముల్ నదీఠెం సిరీట 

ముళ్ ...” కవల, ౨ ఆ ౧ర౬. విణ. బలహీ 

నము. (శ, రు 

దీలువడు, ద్వ, అ, శ్రీ (దేలు వడు.) బలహినమగు; 

కృశించుం “ఊఉ, ,అనికి నృలసూదనుం జెత్పివచ్చి 

నకొదిలువడంగం దోలి యిటం 'దెచ్చెద నిచ్చెదం 

బా3జాకమున్.” పారి ౧ ఆ ౧9౫. భీమ, 
౮, ఆ. ౧౦౯. 

దీలు పాటు, ద్వ విం (డీలునడు థా)బలహీనక్తః 

“గ్...చండ్రిగుల్చుచు “లుం వాటులబ,కట దై న్యంబుం 

"దోవ లాభంబు పచ్చె.” నైవ, ౭, అ. ౨. 

దీవటి వై. వి, (సం. దీవయప్షీ?) కరదీపిక “సీ,. ..వవ 
మాననూనుండు వగలు డివటీం బూని స్వవ, తా 

వంబు పత ర వ. దశా. ౭, అల, అ,౧ం౭3ఏ. 

సీవటీ=దీవటి. “సీ. గివటీ ఎవ్వటి దివటి వం జసంగను 
irl వరంగుచుండు.” అం. భా. ద్వి. 

౧౬, 

డీవన, చే వి. ఆశీరాష్తవము. “క. అనుజులుం దానును 

ముని శ్యాననమున నప్యది యెక్కి. సమధిక వీర్యం, 

బున నొన్పి రకాల వన శెనగల ధర్మ 

సుతుడు చానవలీలన్. భార. అర. 3, ఆ. తత. 

“దశ, ౧౨ ఈ కొం. 

స్ట చే. వి. బ. (గీషన్మప్రాలు) శుధొత్త 
ల “గీ, జగము “గల్వంగ డర షేత్తుముగనిమాంద, 

వ రతిచల్లు దీపనంబ్రా లనంగలో ఫారివయులలి మ, 
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దీవనము. చే. ఏ. 1 ఉర్టేశముఅభి ప్రాయము క గోవు 

లకు వెనుకమై వెస బోవుచునున్నాండు గడవం 

బోవకయుండం, బోవలయు నడ్డవడియశు, దీవస 

మెద గలిగచేని చేవర కడంకన్ భార విరా. 

3, అఆ ౧౩౭; 2. ఉపాయము. *క, ,,తడయక 

యింకన్, గావింపు కొఆత కార్యము, దీవనమున 

నాకలంపు దీశ్చెద చేశున్'” దశ. ఇ అ, ౧౨౭. 

దీవి, వె. వి, (నం, ద్వివః y1. సీటినడిషిదిబ్బ, దీపము. 

“ఊఉ. ఓవనితాలలావు లవశోదధిచ క్ర, క పరీక్ర మన 

యా, దీవికి రాజజంబువు వ వృ దీవికలాంఛేనము, వళ 

వెప, స, ఆ, ౭౯ వ రా. ౫% ఆ. ౨౦౫; 2. 

లంక,రావణునగరము. “ఈ అనుచు డానిచంద 

మంతయు చెటిీంగించినుక్కు.రుండు పనువ సోంకు 

'జేంయుమరల దీవి కరిగి మఆకిమోలి కోటలుగట్టి 

వేసి మూశం గాపువెట్టా”” అచ్చ. యు. ఈఏ ౭. 

దీవించే. చే. అ, (క్రి, (శుభమును) కోరు. “క, అన 
వుడు జయలకవ్షీం జేకొను మని శవించి యింత్రకుం 

శేకయనం, దన నన్ను దడవుం దడయం, జన 

దియ్యెడ నని లతాంగి సనియెం బ్రతి లి భార 
విరా, ౨ ఆ, ౨౯౦. న డీ ఆశీర్వదించు. కవ 

అయ్యాదంకుండు ప + అతిత్వరితగ తిం జని సౌమ్య 

మవోరాజుం గాంచి దీవించి గృహీకసత్కాా 
రుండై యిట్లనియె” భార. అది. ౧, ఆ. ౯౪, 

రామా, ౬, ఈ ౧౨౧. 

దీవిపుట్టువు- ద్వ. వి. (దీవి+-పుట్టువు) చ్వైపాయ 
నుండు, వ్యాసుందుం 'వ, క వ్వడియినునును 

మనికి గీవిపుట్టువుకడం జదువరి యిట్లనియె.” ఆచ్చం. 
భా 3, ఆ. కంపు. 

దీవియ. 'వై.. వి, (సం. దీపికా దీపము కరదీపిక 
“క బలురక్క_ను లె త్తినకృత్తులతో దీవియలు 
బలియ దుందుభు లులియన్, వెలి ద్రైహారి దిరుగు 

చెల్ల రంజూలకంగల గికురించి నగరు చొచ్చి కడం 

కన్.” రామా. ౬, ఆ, ౧౧౨. భార భస్మం 2, 
ఆ. ౩5.౨. 

దీవియకంబము. చె. వి (దీవియణకంబము.) దీపస్తం 

భిము. “క, దీవియకంబంబునకునుజీవము గల్పించి 

కథలు చెప్పింపంగా. ,* ల వక్షః జ అ, ౧౪౧. 

దీవిరాయండు, వె, వి. (దీవి+$రాయ(డు) రావ 
ణుయడు. “గీ... ఆంత నత్తెజ నంతయు “నాల 
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కించి దివిరాయండు తద్దయు దిగులు పూని” 

అచ్చ. యు, కకక, ఇటే: దీవిజేండు 'మొ, 

దీవె. 'వై. వి. (సం, దీవి) దీవము. “డ్, అజనిదీవె 

యక్షయముహోనిధిం 'జాపువవాంజనంబు నూ, 

రూరికి వచ్చి తోడుపడ నోవినబంధుండు. .,. 
శశాం. ౨, ఆ. ఏ౬) అం, భా, ద్వి, ౧౬౪. 

దీవెన, జే. వి (దీవించు. థా ఆశీర్వాదము. “చ... 
అఆతివార్షమునం గొని తృప్తి నొంది దివెన లొన 
రించి రివ్విధుని వేయు విధంబుల సన్ను తించుచున్.' 

శకాు గృ ఆ. ౧౫౬, నెవ, 3, ఆ. ౧౦౪౭, 

దీవెనకోలు. దే. వి. నమస్కారము, “రగడ. వృ. 

పురసలిని విడియ వృఘహో శయ దేవుని కిదుగో దీవె 

నకో లని వాంస, రి, ఆ. ౨౧ఏ. 

దీవెనుడి, దష. వి (దీ వెశానుడి) దీప ముంచుసాధన 
విశేషము. “సీ, విను మేము స్రాలుమాలినదీ'వెసుడి 
గాక కినిసీన కెండుగుగ్గిచ్లగాకివి పృ, ౫ అ, ౧౯. 

దీవ్యల్ . సం, శత్త, ప్రకాళించుచున్న. “మ, 
an జ బలవిధ్వంసివరంబునం గొనినదీవ్యన్థారుతా న 

బులే., అ వార, ( వా ౧౬౯, ౧9౮, 

దు 

దు. చే. అవ 1. యుమ్మదస్మ దాశ్తార్రకములకు మష్టీ 
సమాసమునం దు_త్తరవదము వరమగునపుడు వికల్ప 

గా నగుతగమము.'క. నీదుకులమునకుం దగ 

టి .తోదముం గొని రథము: గడవం దొడంగము 

444” భార, ఆది, ఇ అ, గళ, భార. శాం, 8, 

ఆ. రాజు 2 వ్యతి "రే కార్థమున ఆమహక్క_ రృ 

కము లగు ధాతువులకు వచ్చు ప్రృథమపురు మైకవచన 
పృక్యయము. “క, ఆశివచః 'ఫర్చణ్యం, బౌ లేకు 
ఇవుల సోకదు,..” ఆము. ౧, అ ౬కి; తి, 

తద్గరాద్యర్థమున స తు” మొదలగ్క పృఠక్యయ 

మలు పరమగునపుడు ధాతువుమోంద వచ్చెడియా 

గమముం” ఊదాః-వందడుదువ్చు వండుదురు. మొ, 

దుకఖవడు. మి, అ. క్రి, (దుఃఖముావడు.) నొగులు, 
చాధనోందు. ట్లో శుకశారికలుగూడి శోళస్వరం 
బులం బలనిందం పొడలొం దాపంబు గదిరి. గీ 

మాసములు దుకఖపడె నుథుమాధవములు వార, 

5, అ, ౮౯ దశా, ఈర, ఆ ౧౦. 

దుఃఖపటుచే. మి. స క్రి, (దుఃఖపడు ఛస్తే.) 

ధూఖవెట్టు, విచారమునెందంశేయు, “గీ గాపులే 
వీధి వను Ries దగునెయనుఛు దూఖ్లుచుః 
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దనుం దిట్టిక"నుచు వగల, డెంద మంద౦ద యొరియ 

న్యా కృందనంబు సేయు చును వచ్చి యావి ప్ర శేఖ 

రుండు.” భొౌగ. ౧౦, స్యాం, ఉం ౧.9౮౧. 

దుఃఖపాటు, మి. వి. (దుఃఖషడు ధాఎ దుఃఖపడుట. 

“డా, ,,వనటులు బుద్ధులు నెప్పినభ్గంగియుం గులా, 

చారము నిరహింపః బలుచందములం దగ దుఃఖ 

పాటు నస్కీకొరవజాలికిం బలినెం గాజె గదాధర 

సీదుసన్ని ధిన్.” భార, ఉద్యో. ఈ, ఆ. 3;౨౫౭, 

ఛా, రా. కిష్యిం. ౨౦03. 

దుఃఖ పెట్టు. మి. స (క్రి (దుఃఖము పెట్టు దుఃఖ 

పబుచు. (శ, ర) 

దుఃఖము. సం. వి. అ. న వ్యథ బాధ. విణ (అ,ఆ.ఆ) , 

దుఃఖకరము, 'బాధకము. 

దుఃఖాంచము, సం, వి. ఆ పుం, 1. ముక్తి; రై కష్ట 

= ముల ముగియిక. విణ, (అ. ఆ, అ దుఃఖ మంత 
మందుం గలది, దుఃఖముతో ముగియానది. 

దుఃఖాయమానము, సం. విణ. (అ. ఆ. అ) దుఃఖంచు 

చున్నది. “వ ..ద్రౌపిం జూడనోవక లజ్జితు 
లయి దుఃఖాయమానమానను లయి త్రలలు వాంచి 

యున్న పొండవుల వై త్యుం బుపలక్షీంచి సంతసిల్లి 

దుర్యోధకుండు , , భార, సభ, ౨ ఆ. ౨౧౨, 

భార. అర, ౨, ఆ. కణం 

దుఃఖ. సం, విణ, (న్, నీ, న్ఎ దుఃఖము గలవాండు, 

దుఃఖించే. సం, ఆ, కః దుఖవడు నొగులం, “ళా, 

దుణ్లుంపం బనిలేదు పొమ్ము బలసందోహమ్రలం 

'బెమ్ము చ్వేతళఖేద మైడలంగ రమ్ము, , భాగ 

౧౦) స్కం, ఫూ, ౧౫౭౬. మార్క, ౧, ఈ 

Ds 0. 

దుణుకము, సం. వి. అ, న దుఃఖము వ్యధ, విణ, 
(అ, ఆ అ దుఃఖము నొందినదిః 

దుంక = దుంకము. (తా 

చుంకము, దే. వి. రంధ)ము “గీ. బడిలి యన దుంక 

మన రంభ) మడరు,,.”ఆం. భా, (ప్ర. ౧౮౫. 

౦| దుంగ. చే. ఏ. చూ నిమొద్దు, నూలరుభండను. 

“స , ..దంగయనంగను స్థూలచారు, ఖండంబు 

'వెలయం. ..”ఆం. భౌ, ద్వి, ఏరా 

దుండగము, వై* వి, (నం, దుండుకః.) 1. దౌష్ట వము? 

దుర్తార్తత “కీ దుండగంబునం బూలగుం జాడ 
వికలిళవృ త్తిం గల్పకవాటి వీటించోయె, వరాహం 

౧% అ ౫౧ చా ౧) ఆ ౧౦౫ డి, దుష్ట 
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కార్యము, చెడువని. “సీ... ఇటువంటిదుండగ | దుండిలము. వై. వ, (సం. డుండుకః.) దుండికముళో 
ముల్కమాని కాలప్రాప్తు లైనవారల నిర్నిమి_త్సంబు ఆం. భె, ద్వి ళ౯, 

మిక్కి-లి మోకు చెగ్గు,చేయుచారలం “ఆచి వధింపుం | దుండు = దుంగ. (వా వాడుదుండులాగున్నా డు. 

డన్యుల త్ర్రోనం బోవకుండు...”వరావా. ౬, ఆ, | దుండుకు(డు. నం, విణ. (అ. ఆ. అృ్రదుష్టచిత్తుడు, 

కీ; 3. కీడు ఆపద, “ఆ దు వదువీటిలోన దుండుగ. చే పి 'పెనుమ్రా,ను; డుందడుకములే. wa న్! 

దొ మ్రికయ్యము వేంచెం, బనుల బై విరటువట్టణ 

మున, మణీయం "నిన్ని లేవు మారాండతనయుండు, 
దొడరి మనకుం చేయుదుండగములు.” చ. ౧ 

పొలుబు,దుండుగల మళ్ల యారుల( దూలి రాడు, 

చిక్క చేతాల పొడటుసీమం జరుచుల అము. ౬ 
ఆ ౧౩. వహాంస, క, ఈ ౧౦. 

ఆ. ౯౨. శ్రీం. మా. ర, అ. ౧౦౫; డీ, భూ దుండుబలి. జే. విణ. సోమరి. “సీ..,చండి సోమరి 
కృత్యము, కొంటబెతనము. “అ. పెద్దతోలితోడ 
బిగువుదామెనతో డం బడినమద్దిబెట్టనడుమ ముద్దు, 
లైనతొక్కు 6 బలుకులాడుచు నిలుచున్న, కవట దుంత., చే.పిదు 

ve బాలుదుండగములు చూచి వి పు ౬ ఆ 

౧ర౦; లీ తవ్వ, అపరాధము. “గీ,,,తక్పిదం 

నలిలిండికాండు, దుండుబలి యనంగ దోంచు6 
99 టద్రాలాలినవానిపే రై....ఆం. ఛా. కృ. ౬. 

న్న; మహిమము. “సీ. దుగ్గమ్మ కాజు 
పోతుల లోనుసేయుమో తో లిముద్దగా నిత్తు దుంత 
నొకటి. య, వ, టీ, వె. ఆం. ఖా దిష్టి. 2౬, 

బాగడంబు; దుడుకు చేరము "నేరమి దుండగంఖు, | దృంతకాతు. ద్వ. వి. (దుంత4ారౌతు.) మహిషవాహ 
త పన నవరాధము తనరు నభవ” అం. ఫా, 

దిర్ష ౧౯౧. నిరం, ఈల, ఆ. ౧౫ 

దుండగాయ = దుండగీంయుం (టా వా 
దుండగా న తనము, వై. వి. (దుండగాయాతనము.) 

దౌ'స్ర రము, (బ్రా. వా 

దుండగి2చు. ద్వ. ఆ (క్రి. దుండగము వేయు; అల్లరి 

చేయు. “ద్వి. మెండిలు మెండిలు దుండగిం 

పంగ.” వండితా. వర్వ-3౯౭, పు... .“ందుండరిం 

పంగ '-ముద్రి. పాం [(శ. రు 

దుండగీండం వె, విణ.(దుండగము+ ఈండు ఎధుమ్లుండు. 

“శ్వా తల్లిం జంపిన దుండగీనికి దయాదాతీణ్యము 
ల్వల్లు నే, దం రా, 3, అ. ౧౨ ఉ. రా. 

౭2, 'ఆ. 3౯౨. 

దుండలికము, వై. ఏ (నం. దుండుకక దుండగము,. 

దుండి. జే. షి. 1. దొరసాని, (శ. ర); 2. డ్రేయసి, 
“గీ జంత యిటు లబ్రియుండ రా జంత నచట, 

సరసివెంక విస్యాగంబు నరసి కొంత, మగని 

కందించుకోకి పే మ సని తనదు, దుండియెడం దగు 
లెంచి యందుండి యపును.”సా. ౨ఆ. ౧౨; 9. 

= స్త్రీగసీ, నధిం గ్రోలినమౌనికినుక వేం డనయంండం6 
చానును బొలదిండి మెనదుండి”* చం. రొ. ౨, 

ఆ, రగ, విణ, ెద్దపొట్టన లది తుందిలము, (బ్రాం 

దుండికము. వై, వి, (గం దుండుకక.) ెళుమ్రూను 
.. . డుండుకముఖో. “సీ,..దుండిల మనలను 'దుండిక 

నుండు యముడు. “గీ తూర్పుదోర వేండి 

వేలుపు దుంశకాతుు శేయినడకరి సంద్రరపుణేందు 

గాడ్చు.” భోజనుతా. ౧, అ ౨౫ (ఇట్టే! 
దుంకబచామోవజీరు(డు. మొ.) 

దుంశవయా లి కాడు = దుంకకాతు. (శ్రా) 

దుందిలము. 'వై+ వి, (సం, డుండుక8) "పెళుమానునేం 

“క, , ,ధరణీరమణుం, డత్తలము వైవం గని యది, 
తుత్తుమురుగం బొడివె లేంఠదుందిలము కి, యన్.” 
ద్వా రా అ 5౨౭. 

దుందుడుకు డే. వి, (దుడుకుగాదుడుకుం 1. గర్వము; 
ఊద్ధతి. “ఉ, దుందుడు కాటి శాత్ర్తపుల దోర్చల 

నంవదం జక్కు-నేసీ ధాత్రిం దనబావుపీఠమునంల 

దిన్నంగ నిల్పి ...”నిరం, ఈ, అ. ౮౦; 2. మిక్కిలి. 
తొందజ. “క. వడంతుక నతం డీగతి లోంబడం 

'జేసుక మురిపె ముట్రివడం గడుః దమి దుం,దుడు 

కొనరింవంగం గోరిక్కలడరం రతిసేన రతుల కాయ 
శక్రంటై ౨” వాంన, సగ అ ౧౩౯౮ 3," మిక్కిలి 

తడబాటు, “క. నినుం గడచిన దలిదండ్రులు, విని 

నాదుందుడుకుం దుడిచి విడువ? గలలే.యని య్ 
చేరికిం వెచ్చకు చనుజించితీ ననగ వచ్చె "శబరి 

బలమ్యున్.” కక, ర, ఆ ర్యా క ఇక్కట్లు, 

కష్టము, (4న్లీ +. విశ్వసింపక మానునో చాకు: గడ్డ 

వంగకానిదుందుడుకు పుట్ల.” ి వరాషొ. ౬,ఆ, ఏ, 

దుందుఖి. సం. వి. ఇ. స్రీ" పొచికయందలి బిందు 
మనం దగు డుండుకంబు” ఆం. భౌ. ద్ కళా , శ్రిగ ద్వయము; ఇత్తినం వుం: కేం భర్య 2 వ్ 
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'జేదము; ఏ. ఒకానొకరాతునుండు; కీ, వరుణుండు; 

ర్, ఒకానొక సంవశ్చరముం 

దుందుము. చే. వి చశ్రాకారపుదివిటీ. (శ్ర, ర) 
(ట్టి ఎవి గాళాంధకాశేభయూభథములకు దుందు 

ములై మవోద్గురత నిగుడు సాంబో, ౨ ఆ, 
౧౯. కళొ, రా ఆ, ౧౦. 

దుందురు. చే. వి, దివ్వియకోల్క, కొస్ట్రదీపిక. కనీ 

జొంజము దుందురు నురుడు దివ్వియకోల యనం 

గాష్ట్రదీపిశాహ్వయము ఇెలంగు” ఆం, భా. ద్వి, 

౧౬, 

దుందుజు. చే. వి. బుంజుణికట్ల. (శ ర) 

దుం. చే. వి, 1. మూలము, కందము, “దండకము. ., 

' సీలా ౨ కారాకులుక దుంపలుకొ మెక్కి 

ఆ, ళం. హరి. ఉ ౧౦. ఆ. 900; 2. గనును 

గడ్డ, (వా); కీ, వరుమూలము, “సీ .. జే రన 

దుం వన వెలయు మూలుము...”అం. భె, ద్వి 

9 ౭ ఓ చా౭ేటిగొడగ, కూటకము, (శ. ర 

దుంవకూర. చే. వి, (దుంవ4ాకూర.) కూరవండుకొను 
టకు బనికివచ్చుదుంప ( శౌ వా 

దుంవనాగులు. ద్వ. వి. బం (దుంవ? నాగులు) సర్ప 

విశేషము. “సీ. కూంకవేటులు చిల్తుగులియలు 
(శ్రాంచులు పెరజాలు గుజ్జపుంబెరజు లవటం గీ 

గలవు తక్కిన జెళ్టిపోతులును దుంప్క నాగులును.” 

ద్వా, లా ఆ. ౧౦౦. 

దుంపనాశనముః మీ, గ్రా వి, (దుంవశినాళనము.) 
నమూలనాశనము, సర్వనాళనము,. 'వాొః- నిశ్ను 

దుంవనాశనము వేస్తాను. (జొ. చాల 

దుంవబచ్చలి. చే. ఏ. (దుంవ+బచ్చలి.) ఉపోదక, 
మట్టుబచ్చలిశీ. “సీ, ., దుంప. గీ. బచ్చలి యన 
నుపోదకి పరంగుచుండు, అం, భా. ద్వి, ౭౨. 

దుంవరాస్థ్రము. ద్వ, వ (దుంప+ రానస్టము) రాస్నా 

విశేషము జకాసొక మందుడిశును. (శం ర: తా 

దుంవరాష్ట్ర కము = దుంపర'స్ట్రముః (శ్రా 

దుంచొడి, చే. వి. (దుముగాపొడి) మెంతి జీలకజ్జ 
చేర్చి చేసిన మె శ్రనికూరపిండి, (క ర) “క, (క్రోం 
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దుగ 

కల వేణితో. దములపాకుల బేరము లాడంబోయి 

ఫి కీ నాథ నిచాటుపు. 

దుగూలము, సం, వి, అ, న, 1. సన్ననివ శ్రముః 2 
"తెల్పనివ స్త ము; తి. పట్టుబట్ట, శౌమము., 

దుక్కు_ = దుంగ. (వా 

దుక్కి. దే. వి. 1. దున్నుట్క కృషి." “సీ, కందకంబులు 
ద్క వ్వి గట్టిగా ల్లల్హంచి దుక్కులు దున్నించం 

దోంట అవును రామలిం. శ. ౯కి. సాంన. వో 

అ. 3౫; 2. నారగేోటిచాలు. “గీ. దుక్కి ల్ో 

నుండి మనజాచజీక్కు టేని, యక్క అకు6 బుట్టి 

నట్రియాయనుంగుంబట్టిం 'బెండ్రియాడల చుచు 

వన్న యితడు, చూడంగదరమ్త కన్ను లపొడు 

డీఅ” బహు. ళో, అ. ౮౨. వి. పు ర; ఆ. అరా; 

తె. దుక్కి. మును;గుటకు: దగినవర్ష ము. (వ్యపు) 
రెండుదుక్కు_లవర్ష ము కురినినది. 

దుక్కి-కై దువు- చే. వి, (దుక్కిశాతై దువ) నాలలి, 
వాలము. “సీ, ఇవిగదా దుక్కి దువుసంకురవతమి 
కంటివాల్లెరలు బొక్కసము లర్య్యె.” ముకుంద, 
౧3 ఆ 36. పు. (ఇటే: దుక్కివాలు. 

దుక్కి-చాలు. చే. వి, (దుక్కి_+చాలు.) నాలటిచే 
దున్నంగా చేర్చడినరేఖ. “ఫీ. శెండవదుంత 

లేకుండెం 7” కినసూతి రొంపిలో దుక్కిచా 

ల్నింపీనాండె”* రా, వి ౧, ఆ. ౫౧. 

దుక్కి టెద్దు, జే. ఏ. (దుక్కిచాఎద్దుం. దున్నుట కుప 
మయోగించువృవభము. “ఫీ, , , కోరినయన్ని దుక్కి 
టెక్టుల బల్లి తోడ నిచ్చు నీలా. ౧, ఈ ౪౯, 

వేం పంచం, ఈ, ౫౭౭. [చేను (బ్రా వా 
దుక్కిపొలము. జే. వి, (దుక్కి *పాలము.), దున్నిన 

దుక్కీ_పోతు, చే. వి (దుక్కి-4ాపోతు) పొలము 
దున్ను దున్నపోతు, (ట్రా వా) . 

దుక్కిముచ్చే. చే. వి, (దుక్కి ₹ముచ్చు. కర్ష కండు, 
హాలికుండు. “సీ, ,.దుక్కము చృనంగను పోంచు 
చుండు. గీ, హాళికాఇిధ ,, ఆం, భా, ద్వా ౨౦౯ 

డ్ వారిళ్ళ. 5, ఆ, ౧౪౫, 

దుక్కివాలందాలుపు, చే, వి వాలాయుధుండు బల 

రాముఃండు, అం. సం, దేవం ౨౯, 
బొగపులహారవగ తిరుగంబోంకల మెంతి జీలక జాల దుక్కెద్వ ఆ దుక్కి టెన్దు. ET దుక్కెద్దు చేశాం 

వలపు, దుంబొళ్ల కాని, తి రోం వి, ఎలో; ౧ O0౧. తర మరిగినట్టగును , . ఖో. ౨5 ఈ ౧కి 

దుకాణము, జే ap అంగ డి క్త తొలకరిమించు6 దుగ. చే స (నం, దిష్టక మ్, క దుగ ఛశండు, 

దీవగల్సి:దోయ దుశాణముమింద నున్నయ, య్యలి 
wn జానునీ, ఆ ౩ 

“మ: .ఇ్క త్తిగ కారా దుగ యంచుం చిల్యురొద 
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లుద్దీసించ మాదవ్వులన్ కళా. 9, ఆ, ౧౩౧. దుగ్జిక. సం. వి. ఆ. స్తీ . చిళలుపాలళే, 
ఆం, భా ద్ 3 0X. 

దుగ మూముదుండగీ(డు.ద్వ.వి, ఆన్ని. వేంక. దేవ. ౧౬ 

దుగలముః దే. వి, చ్చెండు బేడలు, వరవోలోం బదడాజచ 

పాలు. (శ, ఈ బా “సీ. దీసారమందు వృట్లు 
'ద్వా త్రి ంశదంశం బైన బేడ యంచనంగను వెలయు 

చుండు. గీ దుగల నుంచనయం దద్యుగళంబు 

విలసిల్లు , ఆం భో ద్ద. 925, 

దుఘము. సం. విణ, (అ. ఆ. అం) (ఇఏ ఉవవదనమా 
సాంతము” నే యుండును ) 1. ఫూరించునది; 2. 
ఇచ్చునది. ఊదాః-కామదునుము. మొ 

టైపు, జే. వి. అజశ్చృంనినే. క దుట్టుపు దుట్టువు 
జుట్టు వనంగను ద్వంద్వ వలాఖ్యయమై తనరు 
చుండు?” ఆం, AM డాం ౬౧. 

దుట్టువు = దుట్టుపు, అం, భా. ద్ద డగ, 

దుగా వై స (సం. డ్వికమ్) రెండు “టా. ..వినోద | దుడదుడ, చే. వి మంచె "మొదలగువానిని చేగముగా 
లీల బారా వది దచ్చి యిత్తిగ దుగా యని వన్నిద 
ముగడించుచున్.” నిరం. ౨ అ, ౨౨. 

దుగానా. హిం, వి. Br | 

నెక్కు.టయం దగుధ్వని కనుకరణాము. * చ దుడ 
దుడ ప నొక దొ డ్డమిటారపుయమ్లు 
కూంళురున్ వీధి. 3 ౦. 

“అ. చనువకములతావి గొనక రోజా లుండి దుడిదుడి. చే, వి వీనుళసలు మొదలగునవి శ్వరితముగా 
"జేంటిమలక మృ్చి తెల్లవిరుల, చందు చూచి విరసా 

జయశకాంత మై దు గ్కానా యొనశ్సి నుత్త రార్థరుణ 

మున” నాఎబో*, ౨, ఆ ౧౦9. 

దుగినుండు, వె. వి (సం, దుహిణః) అహా 

నడచుటయం దగుధ్వ్దని కనుకరణము. “ద్వి, అడవి 
యేనుంగులు నీరాస నీనదికి దుడిదుడి వచ్చి కతో 
యంబు దొడరి.,,” రం రా, ఆర ౧౬౩, ఫు 
౨౦) వం, నిరం, ర, ఆ, ౬౬ 

“ఆ బమ్మ తాత నలువ తేమ్మిమాలి దుసనుం | దుడుకండు. జే. ఏ. పిల్చవాడుబాలుండు. “సీ... 
డన ద్రవాపేరు క భావ. బిరా, 

దుగుణము. (వె. న కెండు. “సే, దుగుణంబు సేసిన 

తోడనే మూం డని వారించి లే దని వలుము 
చేసీ)” ఊ వూరి. ఏ, అ. ౧౨౨. 

దుర్గం "వై. వి (నం దుర్గా) శక్తి పార్వతి. “ఆ, సత్తి | దుడుకడుదే. చే అ. క్రి, 
సామితల్లి చండి యమిక దుగ యనంగ సీనెలంత 

యలరు నభవ.'ఆం. భా. ద్ర రోర,య.౨,ఆ.3. 

దుగ్గాని, వై. వి. (దుగ4ాకాని) నిష్కావిశేషము. 
(కెండు దమ్మిడీలు, శ ర) “సీ... .టంక మనల 
నిస్కా_హషయంబు. గ్, తద్విశేహిభిధలు గాను 

దగును డబ్బుులనంగ  దుళాను లనంగ దుడ్డనల దుడుకు, చే, వి 1. దుష్రశ్యము,. డా ౧ లం ళా 

జగతి” ఈం. భా. ద్వి. ౨౭౯. 

దుగ్గి. వై. వి, (సం. దుర్తాం పార్యతిశ క్తి. “సీ 
దుగ్గి ేవమ్తకుం దొలుబోన మని కాని త్రుంతుము 
జము చెక్కు. దుంతమైనలోసాంబో, ౨, అ, ౧౭౯ 

దుగ్గు. చే, ని. చూర్ణ శాకమ్కుతొొక్కు.. “సీ, చూర్ణ 
శాఖాభిధ శోభిల్లు దుగ్గు నా,..ిఆం. భా. ది. 

ర రా విణ, రూవము ఇెడినది కృణము. (శర) 

దుగ్ధ. జే. వి. (క. దుగ్గ) అనసూయ; ద్వేషము. (బ్రా వా 

దుర్భము, నం, వి ఆన, 1 షాలు 2, పాలుపీదు 

కుటు డోవానము. విణ, (అ. ఆ, అ) 1 పీదుకం 

' బడినది 2. నిందబడినది, 

చాలక నలువుమోజు, పావన పావండు దుక్తై వడు 

చన దుడుకండు బుడుత కుజ్జి కొడుకు బొడిగ 

లేక, చిన్న పీన్న చిలుక యనం జేలంగుచుండులో 
అం. భి. ద్వి, ౧౧రా భాగ, ౭, స్కం, ౨౩. 

(దుడుకు4అడుచే 

మునుగు. “క అడుగుల. పెం బడు "లేచుంబడు6 

గుమ లేచు నిట్లు భ_క్టిక్ మును తాంబొడం 

గనినపెంపుం దలంచుచు, దుడుకనిమహిమాబ్ధి 

నజుండు దుడుకడిచె నృపా భోగ, ౧౦, నస్యం, 

ఫూ ర౬, 

అందలం 

జూచి యింతదుడుకా యని దూజంగ. , ** విపు 

ర, ఆ. గా శుక. 3, ఆ ౨౯; 2 ఊద్ధతి. “ద్వి. 

మను జేంద్రసుత యొక్కమనవిం గావింత్కవినం 
దగు దుడుకు గావింవగ రాదు” చద్ది శ సాం 

జ భె. (శ రు భాగ, ౧౦ సం పూ, ౨౮౯; 

ఏ, తొందర, త్వర “ఊ,,,పంకము వీఖి నోటు 

కైకా యను చేర యిట్టు దుడుకా యనుం భా 
యల సోరికా యనున్,” అచ్చ. అయో ౯ ౦3 

4, చెడ్డపని దుశ్చర్య. “క్క అవ్నార్త, లెల్ల నార 

ద్యుచే వీని పీ; డెంకదుడుకుచేసి నటంచున్వీ 

దశా ౧ అ, ఎర భాగ ౧౦ సర్టిం, ఫూ 
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౧౨౧౫ విణ దుష్టము. “క. ఈదుడుకు( నోతిం దుడ్జై. యు. డే. వి బాలకుడు. (విణ, అని శ రక, 

గొని చని;మాదిట్టతనంబు "లెల్ల has నిపుడా*(, 

గాదనక తోకల గాలిది,. “అచ్చ. నుం, ౧౬౪; 

2, చేగము కలది,సక్వరము. “గ్ల వడి చేయు 
కటీవేల్బు కొడుకుదుడుకుటంవ జడివాకసోనల 
యలజడికిని,మిగుల చెద నోడి యాడు నమ్మించుం 

బోండి.” నీలా. 3, ఆ. ౧౫ 

దుడుకుచేయు. దే. అ. క్రి. (దుడుకు చేయు) 
తొందరవడు. “సీ దుడుకుచేసీనను బుద్ధులు బెల్పు 
నొకవేళ మక్కువ ముద్దిచ్చు నొక ్ క- వేళ్ల” 

రాధా. ౨ ఆ. ఏ0, వాంన. 3, ఆ రర, 

దుడుకునడక, బే. వి. (దుడుకుశానడక.) దుష్ప్రువర్త 
నము. = .కడలిరాముద్దుకొడుకు మేనల్లుని 

దుడుకునడకల మిడుకులకు నెగులువడి ..” ఇందు 

ర్క, ఈ 36౮. 

దుడదుడ = దొడదొడ. (బ్రా. వా 
దుడ్డు. యు. చే. వి. 1. జకరకములాగినాతము, క్రీ 

“టంక మనలో నిహ్బో_వ్యయంబు. గీ. తద్విశేషిఖి 
ధలుగాను దగును డబ్బు;లనంగ దుగ్దాను లనలో 

దుడ్డనల జగతి ఆం, మ ద్య. £౭౮. శుక. 

కి, ఆ, ౧౧౫; 2. ధనము, (వ్యవః-)దుడ్డు లేనిచో 

వవనియు జరుగదు, వై, వి. (నం, దడ) లావు 

కట్టక జ్ఞ. “దష, దుడ్డున పంపు కంతులు గట్ట 

-మో6దిలో ద్వి, వారిశ్చ. ఉం ౧౫౦ 3 వంద్య... 

గాల కాచికాచియలరుచుంబేతి దుడ్డటు పాణి 
వైచి. ” పండితా. మహిమ. ఈం, ఫు య ర, గద, 

గ్ల గుది యనంగ దుడ్డనంగను గదకుం చేట,” 

అం, శే ౧౭; ౩ ముద్దరము,గునుపము. “నీ, నచ 

గుదియ దుడ్డు గునువము గుడువ యనయ,ముద్ద 

రము. . అం, ఫె, ద్వి, ౨౧౬. విణ, 1. మోటు 

కాడు. “క, దుద్డునకుం బోయునట్లొక, తెడ్డు 

డుకుంబాయసంబుం జెచ్చి యతకనిచే,నిడ్డ నడిచి 

బడి కనలెడ్కి గుడులు కెలియంగం 'బజచికొని 

కనుంగొనుచున్.” భో. 3, అ. ౮౨. (శర.పా; 
. 8. లావైనద్విస్టూలము: (చూ, దుడ్డులట్ట.) 

దుడ్జుణజ్ఞ. ద్వ వి, (దుడ్డు+కజ్టి) లావుకజ్ఞ, (శ 

జ ఈ స్రైఎ 

తుద్టురోల. ద్వ వి (దుడ్డుశేకోల) లావుకజ్ణ. 

"శు రు 
| దుష్తుమంగ్లు- దే, సి వృతనిశ్వేముం చారస, కఆ,౯ా, | 

దుడ్జెలు రా కటు మసలిరి జడ్డున నున్నారటంచుం 

జనుబెంచి గురుం,డొ జైన యడవినిం బొడరోని, 

మే డ్డున మన్నించు బెజుంగుదువు గద మనలన్.” 

కుచేల ౨ ఆ ౯౧. వై.వి (నం, ధూర్త 

విటుండు; విటి. (చూ. దుడ్జెకా౭డు. దుడ్జైతనము.) 
దుడ్జెకా(డు. ద్వ. వి. (దుదైశకాండు స్వార్థ మున.) 

ద, ఆటువ లే చేంగుచుండి మగం డత్తయు 

బూమయు నింట లేమి వెల్పటికి వుశారునం జని 

గుబాచిబ వీభులవెంట జంటలై,చిటిలినపూంక 

గంధముల సీస్తగుపాగల నిండుచెల్వదుప్పటుల 

విభూషణావళుల బాగుగ నేంగెడుదుత్తై కాండ్ర, 

లోన్.” హంస గి అ. ౧౬౦. 

దుడ్జెకనము. ద్వ. వి. (దుడ్జె4తనము విటీత్వము. 
బోగీ. వసిమిం జిల్కెడుముంజేతివచ్చ లకుర్కదుడై 
తనమున దిరుగు నారెడ్డిసాని” వాంస. ఈ, ఆ, 

౧౩౨౮ 

దుత్త. దే. ఏ. 1. చిన్నకుండ “గీ. కడవ ముంత 
గరిగ దుత్త విడుత గురిని ఏ హాంస. ౫ ఈ ౧౧; 

2, పాలకుండ. “సీ, దుత్త యనంగను దుగ్ధ భొండం 

బొప్పు...” అం. భా, ద్వి అరల; లె చాయ 

బడినచొటన వే లి చూపుడువ్రేలి నడిమికొలంక, 

ప్రాదేశము “చ... లేటివెంటం బడి దుత్తెడు 
మేరన పట్టువేగదంతులం గని మెచ్చి లేనగవు 
తోడ నభీష్టములెల్స నిచ్చుచున్”” వరానా. ఈ, 
ఆ, రా. 

దుత్తాయి. జే. వి, చిన్నచొక్కా, కూర్చము. “ఫీ 
కూర్చాఖ్య యలరును దుత్తూయి యరచట్ర కుప్ప 

సం బంగి కుబుసుమనంగ .. అం, భా, ద్వి ౧౫౬. 
దుత్తూరము. ఊధ. దే. వ. కపటము. (శర, బ్రా) 

నం. మి ఈ పుం. ఉమై ర్. 

దుక. జే. ని, శాళము. (బ్రా) 

దుద్దు. చే. వి. 1. తామరపువ్వులోనిదిమె, కర్ణి. “గీ* 
పైక గరిక దుద్దు నా ముచ్దై యాసల.” 

అం. భా ప్ర. స్తు జ్ ఛెవికమ, కర్ణిక. “సీ కర్ణిక 
దుద్దనంగాం జెలంగు , అం, భా ది. ౧52౭; 

5, శాటియాకుజాబుమోంది వెందద్రిక, (శ ర; 

4. వ్రాంకకుం బనికివచ్చు తొటియాకులక ట్ట. “దు 

రాయనపుటార్యులగంటను లోకుదుద్దులున్ , వద 

లక మోసీ చూచె. నొళవట్టునం బోట్టకు లేక 



ముదు 
ఢి 

తక్కినన్* హంస, ఈ, ఆ. 90; ర్, అసత్యము, 
“ఆ, తనుకు నసుకు దుద్దు తటవట ఠవఠవ, సట 
హుళీక్కి- నా నసత్య మభవ.” ఆం. భె, వ్ర 

౧౧౯; ల, అతిశయము, (చూ. దుక్రైక్కు*; 6. 

మూలగ్థాన ము. “ద్వి, జపసమాధులస్రొన్దు శవ 

ములదుద్దు .. శివభక్తి శిఖరంబు శీనగేంద్రుంబు" 

పండి. పర్వ. 3౧3, పు; ₹, మోసము (చూ, 

దుద్దువెట్టు) 

దుద్దుకంబళి, డే, వి, (దుద్దుశకంబళి) ఒకవిధమైన 

దట్టపుజేంతకంబళి. ప నన్న జాదషుచే:కమం”ఇంబు 

దుద్దుకంబడి. బఆచీ నిష్టురకుం దూలు, మగని, 

గూర్క_కు మనుచు నమాయలాడి ” వేం వంచ 

క్క అ. ర౫౬. వాంస ౫ ఆ ఇల్లై: దుద్దుగం 

బడి, దుద్దుగొంగడి. మొ. (జౌ) 

దుద్దు వెట్టు దే. స, క్కీ* (దుస్ద+ పెట్టు) మోస 

గించుః “ఊఉ. అ క్రలమానులక' మగల నన్న ల దము 

ల దల్లిదండ్రు లక, జిత్తుల దుద్దు వెట్టుచును జీటికి 

మాటికి నన్నె చేరంగావల్తురు , ..ఎదళాం ౯, అం 

ఏ. సా ౨, ఆ. ౧౧౪, 

దుద్దెక్కు* దే. అ. కి. (దుద్దు+ఎక్కు..) అతిశ 
యించు. “దిర్ష చెడ్డ యావ చ్రమదంబు ఫీతియు 

భక దుద్దాక్కి- తనగనం దోట్రికానంగ, బస 

౧, అ. గర్క) వం, 

ఖా! సం, అ. పుం. పచ్చసీరుల్లి శ. 

దునీండు. దే. వి. (దునెాఈండు.) చే(డు, పృభువు. 
Ey మ. చేబం గల జట... సమ 

యము లేక మోనలను గాయ.” పార్ట. ౧, ఆ 

౧౮. సాం. వి, చేవ. 3. 

దును. బే, న. శ్రీ" దువ్నం “బీ బ్రందుం బుట్రినజను 

'లెల్లను దుడి: ద్రీదివంబున కరుగంగవలయు నని 

మనంబునం గోరి యన్నరవతి దున్నంగ నింద్రుండు 
సనుబెంచి యేల మిుచటం దునియెద వనిన...* 
భార. శల్య, ౨ అ ౨౧౫. “ము వాలికుం 

డెంతయు నోజతో దునల గ కం జోంశి 

ప్రాణ లచేకం అలు సచ్చు 44 భార, అర, ౫, అ, 

ఎగ రెం 

దునుకు. చే. ఏ. 1. బాధ, (శ. రు “ను, తనఘోేర 
థ్వనికిం గలంగంబడుక తే స్ట్య్యంబు ఛై న్యంబునన్, 

దును కొందం బరిభుంబు వై విసరుచుక దుర్వా 

రుంద్లై ఊం సూరి యు ఈ ౨; 2, భయము, 

1563 

“క, అనిలజు సారథియుశు గుర్కుతనయుని రథ 

చోదకుండు నతని నాకనినిం గొని యుల్లంబుల 

బలికపు, దునుకు సొరంగ ననికిం దొలయగం దోలిరి 

రములళ్ * భార, కర్ణ. ౧, ఈ ౧౧౦౮ 

దునె, చే. ఏ. చిన్న సేన. (చూ. దునెదారి) 

దునెదారి. ద్వ- వి. (దుణ+దా3) అల్ప సేనావతి, 

“చ...మన్నెవా,రలు దునెదారులుకా దొరలు 

రాజులు మంతులు నిష్టబాంధ వావళులు పురో 

హితుల్  వనులవార లేవలు నిండి యుండం 

గన్” సా, 3, ఆ ౧౫౭. ప్రబంధ. ౨౧౦. 

దునెసరి = దుణెదారి. (శూరుడు. టాం 

దునే = దునె, (చూ, దునేదారి.) 

దునేవారి = డుచెదారి. “సీ, ఈవాజారముచెంక 

చెంకయు భేటిత్తై చేరి నిల్వనిదుచేవారు లెవ్వరు 
4 ఆనంద. వీరి ౧౬౬. మ 

దున్న, దే, వి. (దున్ను ఛా.) 1. మహివము. “ఊం 
కాలునిదున్న నంది నయి గంటలు దున్నక మంటి 

నావమువో కాలునీవంది దున్న నయి కర్దమమగ్నత 

లేక వమంటినా,వాలికలం, ఆము, ఈ, ఈ 

౧౨౦౪. ఆం, సం. తిర్భ. ౧౦; 2, పురుషమృగమ్ము 

పశువులలో మగది. “క, కన్నంతన తనయేలిక్క 

దున్న దిగంద్రావి .. +.” వారి వూ. ౭, ఆ, ౧౯౪ 

(ఏనికదున్న = మగయేనుంగి) ళు ఆ 

౯౧) వం, 

దున్నపోతు. చే. వి. (దున్ను ధా) దున్న, మహి 

వము. “సీ, చదువుచుండెడికేళ సభలోనం 
_గూర్చుండి దున్న శోతులకొడు కెన్నుందవ్వు, i 

వేణు. శ. 3౬. (ఇట నిందార్భకము.) 

దున్నించే. బే. స క్రి. (దున్ను ఛా మే) దున్న 
జేయు. “గీ. జవకజననాయకుండు యాగశాల 

గట్టు,చోట దున్నింవ,, .”'ఊ. రా. 3,౪. ౧౩ ౦. 

దున్ను. దే. స (క్కి. దుక్కిచేయు. “వ... దాని 
గురుం డనురాజు దున్నటం నేన్ దానికి గురు 

కం బనునామంబు గలి. . *భెార శల్య 

౨ ఈ ౨౧౦౪, ౨౧౫ (చేయు చున్నం 

దున్వల్ , సం. కత్ర 1. తపించుచున్న; 2, తపింపం 

దుపటము. చై. బి. = 1! ద్విపటీ.) దుప్పటి, వెలగల 

సన్న నివ, స్త్రము. “క శిరనుకడి యొ త్తి దువటపుం 

చెణిసెల్లా గట్టి వారినిలయము వెడలె లి 

గ) ఆ, 38%, 

బంధ, ౨౧౬, 

బన 



దుప్పి 1554 దుమ 

దుష్పటము, వై వి. (సం డ్వివటీ) 1. ఊరక్తరీ|దుచాసి, వై. వి (నం. ద్విభాషీ,) 'భొమోంకరము 
యము, “*ఊ. బుగరుదుప్పటంబు వలెవాటుగ 

సొవ్చ,...*చము, 3, ఆ, ౭౭. వరావా ర్క ఆ 

జు ల నన్ననివ త్త 

క్ర రద్యుతులు మాంద్యం గప్పి చె, ది కవన్నియ గాంగ 

దువ్చ.టమునం దడియొళ్తె...”వరావా. 6, ఆ. 

౧౨౪. జబ వో ౧) ఆ. ౨౦; ౮. కవచము. 

కళ్ళే క్రనర్రుం క్ తను తా,ణమునక్రుం గ _త్తళంబు 

వే యువాండుశెండు బొనలువచ్చినవాండు, (చూ, 

దుబటెనీ తనము 

ము, “గీ. ఒకచకోరాతీ నిజ దుబొసికుండు. వై. వి, (నం, వ్విభాషీ?) దుఛాసి, 

“క ఆరాయబారి వచ్చిన, దూరాగమనంబుం 

జూచి దోడ్లో నడిగెన్, నీరాక శేమి కళ మని, 

నోఠుందొర తనదు బాసికులమూలమునన్.*రం7ా, 

5) | దుబాసికనము. వై. వి. (దుబాసిశాతనము ) భాషాం 
జోడు జిరాదుష్పటంబు బోొంద,కం బనయగ, , 

ఆం. సం. స్థా ౨౬. సాం, ని, మాన ౮౫ 

దుప్పటి. వై. వి. (సం. ద్విప పట 1. వస్త్ర ము. “గీ ఓ 

విష్ణుండు వచ్చెం బశీ వతి చిక్కి_ ్ వ డిదువ్పటి 

చెజంగు, దూలం గా బిట్టు బాలం దోలుకొనుచు.” 

వరాహ, ౬ ఆ, ౧౧౪. ఊ రక్కి ఆ, ౧౯౦; 

2. కబ్వుకొనుటకు పక్క_మోయం బజచుటకు నువ 

యోగించుముతకబట్ట నిచోళము. “చ. బటువులు 
తావి తొపటుపుష్ట కలాడముమోయదం జల్వదువ్పటి 

పయి జవ్చరంపుజిగి బంగరు వ్రాత కరాళమున్ 

+," "కుక, ర, ఆఅ, ౨౨౫౩. అము, ర, ఆఅ, ౨% 

దుప్పటీ = దుప్పటి. 1. (ఊక్తరీయము.) “గీ, తమి 

వోదుమిబోదుసాదనలవారువు, ర్ఞాకసుున్నటి 
వశేహాటు వెచి.” కవల, ౨ అలి; 2 (వస్త్ర 

ము) “గీ ప న ర 
జీఇెఆంనలు...”ఉ. రా, జు అ. £౦, 

దుప్పి. బే. వి. 1. మచ్చలు గలవారిణము, వృవ.శ్రము. 
“పీ చృమళాఖ్య యడరు దుప్పి యనంగ...” 
అం. భా. ద్వి, రాగి. స్వా ఈ, ఆ ౨౧; 2. పెద్ద 

దుప్పి; రామము, *సీ,,,దుప్పి. గీ. యనల 
రామంబు చను...”అం. భా, ద్వి, ౮౫ (మృగ 

విశేషమవాచకములం మృాగసామాన్యవాచకములుగా 
కవులం వ్యవనారించియునాన్నరుఎ) “చ. ,.ఒక 

దుశ్పికిం గవియం బ్రేలి భయజ్వరత _ప్పచి త్తమె. 

“గ్ల ఆచమూరువ్రయూధంబుం చ్యోంచి పఆచె.” 

“ఉం అరురు' వీగతిం బజిచి.. పాండు. సై ఆ 

= ౧౪ ౧౫౩ ౧౬. మార్క, ౫ ఆ ౨౩౧. 

దుబారా. హిం, వి, రెండుమారులు. విణ. వ్యర్థ ము; 

' అమికమైనది.' (వ్యయము. 

వాదుకల్ని . 
'దూబరా” తు 

తరముచేయు ఉద్యోగము. “గ్ కుంపినిదుచాసికన 

మాయ సొంపు మోట, రహి వెలగ మోట 

యానందరంగ కౌరి.” ఆనంద. పీఠ, ౪౬ 

దుబాసీ. వై, వి, నం ద్విభాషీ) దుబాసి, “క్ష, 
మూసావారిదు, చౌసీ లత్మణసమాఖ్యం బరంగన 

నతండు.,.*'రంగా. ౨, అ ఉం. 

దుబ్బ. జీ వి. 1. అండదుగుజీ “సీ, ,,-పావలం గను 

తావు వత్త బుయ్య, మగునిల్లు దు బృన మదన 
మందిర మొపస్టు* * “సార ని, మాన ౧౯. వేంక, 

మాన. ళఅ; ద పాత్ర విశేషము. “సీ. తొద్దు 
గట్రయుః జల దుబ్బ చిల్కుడు గుంజ పూజ 

బించాలు వెన్న ఫూసచట్టిలో హంస, 9 ఆ. 2౫. 

దుబ్బు. చే. వి తృణమూలము. “స్స్ నలం సన 

నలరు శుమ్మ.. గీ, కణము దు బ్బనంగా మూల 

మెసంస,.“అం. భా, ద్వి, 8౬ 

దుమగతిశేతు. వై. వి. (నం. ధూమశేతు!) అరివ్ర 
మును నూచించునత క శవిశేమము) తో చుక్క. 

“వీ దుమగలికేతు నా = ధూమకేతువు దోంచులో 
ఆం, భె. ద ౯౮. 

దుముదుమ. జే. ఏ. కోపాదులు కలిగినప్పటి వసా 

వికారమున కనుకరణము, (ఛూా+ = దుమదుమలాడు) 

విణ 1. బాగుగా తడిసీనది. “క. తమపాటం 

జినుకు చినుకుల దువుదుము?ాం దడిసినట్టిదువ్వలు 

వలతో, ఘుమఘుమ యను పరివశబృం,దముతో 
..ికళొ. క, ఆ ఇరా “క, నమదగజదాన 
ఛారల, దుమడుములైై యున్న పెద్దల, తో వల 

తోడన్, రమణీయమయ్యు నచ్వురి, , 4 జా గ 
స్కం, కలల; 2 కలిసీనద్కి మేళగించినది. 
చ అమృతరనంబు లుట్టివడ నాలతిం పేసినవీణ 

లోబలన్, దుమదునుగా వచోమహిమ దోంవంగ 

గీళవ్న: ౦ బాడుచున్న , . “నిరం. ౨) ఆ 90, 

శౌ 



దుమ 

దునుదుములాదు. దే, అ. ౮" 
చిరలాడు. (బ్రా. వాం 

దుమాదూళి. వై. విణ. నీకమొత్తము; ఒక్కు_మడి, 

“మ నుడినెకొ గాశనుపోతు లేమ లిలిగకొ 
ద్ర బైక్ వృకవాశముల్ , గడు-తుల్ చిక్క 

గజాళి చొశ్కె. నపుడక్కానక్ దుమాదూళి 
గన్ సా, ౧, ఆ. ౧౦౭. 

దుమారము. దే. వి. కే. దుమ. “కీ అనుచు నింగించి 

వలవంత యినుమడింప, నవ్వరారోవావిదళితవాల్ల 
కములు కమ్రపుప్పొడిమైదుమూరమ్యు లేంచుమలయ 
మందరపవనుపె నలుక వొడమి. స్వా. 9, ఆ ౪ళ౯, 

౪, ఆ 3౨6౮ 2. (ఆకాశమున వ్యాపించు) పెద్ద 

దుమ్ము, పెంధూళి. “చ, తెలిపువు నీటివర్ష ము 

లుదీర్షము లై యొనరంగ నత్తజీన్, మలయలం 

జొచ్చెం బుపొొడిదుమారము 'లెల్రైెడల న్నిరంతరో, 

శలన వహించి దట్రమయి కానంగనయ్యను యోగ 

దూరకం, గలయలాడు దంపల్సి పతతి గాంచుమహో 

వృ పుటూర్పు గాడ్పులున్ ,” కాళిందీ. ర, ఆ. ౨౧. 

చందా. ౨, ఆ ౨౮ 

దుమాలు. దే. విణ. సమూలము, (శ. ర) “దర కొం 

డక సేపులోం గొ టైదుమాలు, బెండుగా నాశూ ద్ర 

బృందంబుశలలు.”ద్వి. భాగ, ఇ, సం. (శర 

దుమికించే. దే, స, ఇక” (దుముకు ధాం్రే) (అళ్వా 

దులను) ఉఆికించుచు. నడిపించు. “క... .రాజు 

చేడుకతోడన్,గోడా దుమికిందంగ జక్కహాడిరి 
భటు లెల్ల భటులగుమి వెనుకొనియన్.”” ఊ. రొ. 

౭, అ. 3౯౯. దశా, అ ఈ ౧౯. 

దుమికియాడు. చే. అ. ,క. (దుముకు ఆడు) 
(గుజ్జముఎ వల్లితగతితో పోవు. “సీ. గండురా 
నిగ్గు చొ కాటంపు మోముట్టు తొొగరీకలవటాణి 

దుమికియాడ,.” ఊఉ. వారిళశ్చ. 3, అ. ౧౨౧. 

దుము. దే వి. దుమ్ము. (శ. ర 
దుముకు, దే, అ. | క్రి. 1. ఊయికు, “ను, , . కరిణీఫాలం 

బువె సీంవా మర కమయ్యుకొదుముకున్ న్టభావ 

మిది శూర శ్రేణికిన్..,+” మల్లభూ. నీతి. ౩0, 
చంది: క్క ఆ. ౯౪౯; 2, వడు,వ్రాలు. “ద చెమ 

టలు దొవ్నందోంగుజిగివెక్కు.లు పువ్వులు రాల 

కో పాదులవలనం జ్ర, 

15ర్5 దుము 
కక) 

నుమకుచుండ, ౪.” టం హరిళ్చ, ౪ ఆ ఎకో, 

వి. 1. సంత్కుడాలుకు. “క, దుముకులు వె చుచు 

నాయా నమయంబుల జలము శె త్తి చల్జుకు వల 

ల్క శృమలీల వెప.. వేం పంద, ౧, ఆ, ఉర; 

జ్జ మల్లవిద్యావిశేషము. పృబంధ. ౭౮౪. 

దుముకులాడు. దే, ఆ. (క్రి. (దుముకులుశఆడు.) 
నంతులువేయిుం (శ. రు) 

దుముక్కు. దే. వి. ఊయికటయం దగుధ్వనీ కనుకర 
అము. “గీ, ముక్కు గొణీకికొని దుముక్కునం దన 

సేన్కనరస కటికి రామ చంద్రు గాంచె.” రామొ, 

౮, ఆ. ౧౯౮. 

దుముదారు. బే. వి. 1. (ఆశ్వాదుల) గతివిశేషము, 
“సీ మూపురంపు గణికి మేవరిముకుముచ్చ త్తేడి 
వడి దుముదారుం జూప” ఊ హుొిళ్చ, 3, ఆ, 

౧౩౧; 2 ముందటినై న్యములకు రతకముగా 

వెనుక నుండుసేనానాయకుండు, “గీ ..సరస 
మన్నీలం దుము'దార్లు చతురవికత, నకలసేనాన మే 

తులై సందడింపరమణ: జెలునొంద రాజమార్ల 

మున వచ్చె,రమ్యగుణ పాళి శ్రీకృష్ణ రాయమోళి.” 

కృష్ణ ౨ ఆ. ౧౪౯; 3. సీనుదండు. ల్స్ 

వీఏిక్కుల జూచిన జలజేటీదుముదారులు ., .” 

శశాం ఈర, అ. ఇర, స్వాం 3, అ, ౭5. విణ 

ఒక్కుమడి; సంకులము. “గీ, మూంమరథములం దోలి 

గంధాంధథ ద్రకరులం గాలాడి దుముదారుగా 

హయాళించేరువకు నూకి భటులకుం జేమి వీచి 

యభ్యమిత్రీయ బేవనైన్యంబుల గదిసి” దశా, 

౨ ఈ ఈర ౭8౬ “క, వారలసేనలవపె దుముుదారు 

గను మురానురుండు తనయులు దానుం భోరున 

బోరొనరింఖెను , , +” సత్యః సాం. ఈ, ఆ. ౧౧౧ 

(బ్రా 
దుముదుము. 'బే. విణ, (దుముశేదుము) దుమ్మయి 

నది, ఛి న్నా ఖీన్న మయినది. “క తీ నిను వెజపిం 

చుచ్చువి క్లే రేత్తించుకొనెడు వెజబొమల నీ, 
కల్లరిరక గ్రాసీజంతల, కీడంతునె వనము వెజును 

దున్ దుముదును గాన్. రామా. ౬్క ఆఈం౧౯౯. 

(శం ర పాం) 

మూపులం, దుమికెడికొవ్వులు న్నొసటం దుంపెస దుమ్తరము, దే. వి దుమ్ము. “సీ ఒనవరి మైం గృమ్ల 

లాడెడువేరు చుక హ్రాలున్ "రాం వి, ౩9, ఆఅ* ౮౮ 

ల 'ఉట్టివదు. “కీ దూదిపాటలం . దేనియల్ 

Illmin 40) 

కసుమసరాగము మైంజట్టుకొన్న దుమ్మరమ్ముణయ 

నుదంఛాం ల) ర ౧౨% 



మము 
pe] 

దుమ్మరమూడు = దుమాడు. gE కమ్యుపుప్పొజీలోన 

దుమ్మరం చాడు చలువగొజ్జలినీటు జల్లుకొలిపి* 

జం 3, ఆ. ౧౩౦. 

దుమ్హాడు. దే. అ. క్రి, ఇదుమ్థుగాఆడుఎ ధూళి చల్ల 

కొను, “శీ, కొమ్ము లందణు రతనంపుసొము లూడ్చి: 

నూనరజములు సో౭కినసాలపు మేను లమరగంటలు 

దీసి దుమాడినట్టి, మరునిమద 'చునుంగులరీతి సరసి 

శొరలో కృ శకుం. ౨౩ అ. ౧౬౨. 

దుమ్ము. దే. వి. 1, ధూళివరాగము. “ఫీ పుష్టం 

'బుప్పాడీదుమ్ల ఫౌదతే నిప్పొదలలో సిద్ధాళు | 

శెపుడు వసచునేమొ. 5 ఉఊ. రా, 3, అ pe 

అము. క, ఆ ౮౧; 2. ఎముక, “సీ. పొట్టలు 

చట్టలు బొమలు దుమ్సులు మోవులు గ్రేవులు 

ఫౌలలు దలలు.” అచ్చ, యు ౧9౫, (ము ది, స 

సొ 'దొనులు.” శ, ర పాం 
దుమ్ముదూళి. ద్వ విశ, (దుమ్లు+ దూళి) పీండిపిండి 

మొనది; ఛిన్నాభిన్న మైనది. “ఊఉ కొన్నిటిహూ స్త 

ముఖ్ సదియం గొన్ని టికొములం దుముదూళి గాం 

గొన్ని టికంఛము ల్వగుల , జల రః భీవ్యం ౨అిం 

౨౧౧ 

దుమ్యులగొండి. దే దె విం (దుమ్మలు₹ గొండి —ఎము 

ps తినుజంతువు-మృగవిశేషము, కొర్న వగండు. 
(శ, ఈ బ్రా) 

దుయుముడి. చే. వి (దుయు-[ముడి) సులభముగా 
నూడందీయం దగుముడి, జపౌలుముడి. “సీ జాన 

లాలవసీండినరిపెిణల్ సడలించి ప్రైడల్. దుయం 

ముడీం గట్టువారుోో చంద్ర. ౨, ఈ 5౨. 

దుయు=దూయు,. (చూ, దుయుముడి.) 

దుయ్యు. చే. అ కీ 1. వెడలు, “వ,నిన్నా శపి 

“యిం చే మెంత్రవార మని యుపచారో శకులు 

పలుకుచు దుస్సి పోయిరి,..” భో, 8౪, ఆ ౯౯; 

2. (బాణముమొ రంధ్రము. వేసికొని పోవు 
“క, వీరుద్దు[మిథున మేళనున్తై రతివతి యేయ 
దున్సి హరితద్యుతిం బై,నా శగయం బొటమరిం 

చిన నారసములమొున లనంగ నన లవి మింవెన్ 

ఆము, ౫ అ. ౧౧౫౧ స క్ర" L త్రైంచు. కన 

ఫూస సద్రాడు దుయ్యను లేదు పొలంతిమెడకుం 

ణి చెవు" పౌ లింట "నేడ్చినబిడ్డడై నం మిడువ లే 

: 'జేల్డదానను 'జెడితి "మొల్లంబోయితిమి స్రాలు గల 

పట్టి పట్టుబట్టి.” నూరి, ఫూ గి ఆ, ౨౧౯ 2.| 

1556 దుర 

(ఒజనుండిక త్తి, మొ) పైకితీయు, “క. అని 

మరుబాముల బడ లే,నని క్రైదువు దుస్సి చాటు 

నాయికముబలెస్, బెనగునల యుఆజియటవేనురి, 

య నులిమి బలిమి విడిపించి యను ననుర క్లిన్ * 
సొ ౨ అం ౨9౬ కీశాని, ఏ, ఆ ౭౭. 

దురం. చే. వి. (హిం. దురంగీ) శెండురంగులు కలి 
సీనరంగు. “వ .. . మేట్టురంగిచందువలు 44... 
శశాం, ఈ, ఆ, ౨౦౨. (ద్రౌ.) 

దురంతము, సం, వి, అ, పుం, దుః ఖకరమైనపర్యవసా 

నము, విణ, (అ, ఆ. ఆ) 1. తుదిలేనిది ఆనం 
తము; 2 దుఃఖముతో ముగియునది; లే. దాంట 

రానిది. 

దురటిల్లు = దురవిల్లు. భౌ, కాం. ౨, ఈ 

గ ఆ, ౨౮౨. ఊ రా, ౮, ఈ ౯౮, 

దురతిక క మము, సం, విణ” (ఆ. అ. అ) 

క్రమంవరానిది; 2, చాంటరానిది; 

రానిది; 4. నివారించరానిది. 

దురత్యయము* సం. విణ, (అ, ఆ. అం) కే. నాశము 

"లేనిది; 2. దాంటరానిది, 

దురద. చే. వి (శ. ర 1 కండూతి. “గీ దూల 
జిల నవ నన గాదు దురద యనంగంబరలనం గం 

డూతి...” అం. భాం ద్వి, ౧౨౯; 2 శనరు, 

(శర) 

దురదకంద ద్వ. వి, (దురదశాశకందఎ కనరు గల 

కంద, మహాకందముళి. (శ. ర) 
దురదగొండి. జే. ని. దూలగొండిళ్. “కీ దూలనొండి 

యనంగ దురదగొండి యనం దింటకోచెల యనం 

చేజరిల్లుం గండూర, , =” ఆం, భా. ద్వి ౫6+ 

దురదనోవెల. బే. వి, దూలగొండిళీ. (ఈ ర 
దురదపెట్టు, చే. అ. (క్రి. (దురదశాపెట్టు) దురద 

కల దగు. (వ్యవ) శాలు దురద పెట్టుచున్నది. 

దురదుర. బే. కీ” విణ, ద్రు వడిగా శీఘ్రముగా, 

“చ ,. .దు స్తరకరమూ_ర్రిమై వృషళ ట్రై త్యుండు 

గన్నుల నివ్వూ లొల్క6గా, దురదురవచ్చి శాక 

రిపుదుర్మ దమోచనుం బద్భ లోచనున్.” భాగ 

౧౦, స్కం, పూ. ౧౧౬౪౨, రుక్షి, గి ఈ 2౬ 

దురదృష్టము సం, ఏ అ. న డౌర్భాగ్యము, అదృష్ట 

హీనత, 

దురపిలం బే. అ, క్ర" 1, నోకించు దుఖుందుం 

“క ఆపరిపాటి కంఠం గడు నబ్బుచు వట్టివిఘక = 

౧౦౯ 

కే. ఆతి 

ర. లువ 



దుర కేరర్౯ దురి 

దధావిధా,లావవిచి త, తతం దురపిలంగ వియోగద దురస్తు, హిం, వి. బాగు, మరమతు, ( బ్రో) 
నాత్వమున్ ౫ జత... చేర వేడు వివథుం గయి | దుర చేయు. మి, 

కోక కఠోరవృత్తిం 'బెన్సావముం గట్టుకొన్న గత 

భాగ్యక నా కివి షాట్లు శెచ్చెలీ.* వ ప్రభ ౫ 

ఆ. ౧౭౩; 2. చరితపించు. “క, ds 

జర్క్మాతరుణి ప్రవేశించి ప: దరలించు.: జుమా, 

పరకాంతగ్భవాము జేకొన్సి దురపిలునిల్లాలి వెడలం 
(దో, చినభంగిన్ *” వాసీష్ట, ౧) అ ౧౨ఏ. 

దురవిల్లు = దురపిలు. l. (శోకించు, దుక8కాంచు.) 

జక గురునుతు(డు పాండవులకుక్ ౩ గర మల్లును 

వారిం బొదువంగా నతం డీ ప్రా ,ద్దురవడిం గదియును 

బోయెద, దురపిల్లకు మయ్య మది విధూత 
కళంకా” భార. శల్య. ౨ ఈ 3౭౫% దళ, 

౧౦, అ. ౧౬౫; 2. (వరితపించు) “గీ. ద్రుపద 

నందన పరిభవదుః ఖమునకు, నుల్లమున దురపిల్లుచ్చు 

నున్న సరసి _వే(డినిట్లూరుపో యన. . భార, 
విరా ౬ ఆ ౨౩౭; 3, (కలంతనొందు.) 

“ఊ...నామనంబు వే పెట్టి కలంచినట్టు దుర 

పిళ్లెడుం..” టై. ఇ అ. ౮% భార. దో, క, 
అ. ౨౬౭. వి, (వ్యధ, దుఃఖము.) “సె, ,,వందురు 

దురపిల్టు కొందలంబు సలుపు నోవి యనంగ చను 
వ్యధ , "అం. భ్యా వం ౧౫౦. 

దురఖివేశము, సం. విణ, (అ. అ. అ.) చొర శ కము 

కానిది, “శా, ప్రాంతాది, ప్ర విభాగబోభరహిత 
ర్రూగ్రాపరముం గాళర్క న్వాంక తా సకరంబు చె 

దురభివేశం బైనయాలోను నిశ్చింతుండై సతికీలు 
వట్టిగొని చొచ్చెక భీమం డత్యుగృతన్.” భార. 
విరా, ౨౫ అం ౨౭. 

దురము. వై. వి. (సం, ఉదరమ్) 1 యుద్ధము. 

ళ్ అఆరెవీరేల ఘోరం బగు, దురమున పం 

జోల చేసం బయ్యున్ * భార శాం ౧, అ. 

౧౧౨ ఉ రా ౧, ఆ. ౧ 2. వేగము. 

“చ, రమణి శ్రృమ్మక్రృమంబున దురంపువగకొ నటి 

యించె వింతగా.” శళాం 5, అ. ౧౧౦. 

దురమెక్కు... ద్వ. అ, 

భించు, వెలెకేయప. “సీ. నెరసాని దొరసాని వారి 
చెక్కి దురమెక్కి నగ వింత జోడైన వగపుం 

కాపు” శళాం. 3, అ, ౧౧౨. 

దురవన్ల సం. వి, అ, స్రీ" చెడ్డస్థితి. భార. విరా, 3, 
దురవాపము, సం. వీణ ఆ. ల్ ఆ.) పొందరానిది. 

కి. (దురముశాఎక్కు..) విజృం | 

(ఆ. గావడం శ 

కి, sty మరమ్తతు 

చేయు. లా 
దురా. బే, వి దురాయి, ఆజ్ఞ, (చూ. దురాపెట్టు.) 

దురాకృతకము, సం పి అనం ఆఅకృత్యము, చెడ్డవనిం 

దురాగ,వాము. సం, వి అం పుం, శే. వెడ్డవ ట్టైదల, 

చలపాదికనము, “ఆ వను శా న వాక 
మాచరించుట, నై వెనంగి చెప్పుల కవ యంబ్వు 

లైన నిన్నిమాట లాడిన నాబుద్దివిని దురా 
గ్రవాంబు విడువవలయు,” భారం కర్ణం ౨ ఆ. 

3 ౭; 2 చెడ్డకోవము. విణ, (అ. ఆఅ) వెడ్డ 
ఆగ్రవాము pre (గలవాడు, 

దురాత్తుఃడు. సం. విణ, (న్. నీ. న) చెడ్డమనస్సు 

దురాధర్దుడు. సం. విణ, (అ. ఆ, అ) 1. ఎదిరింప 
'రానివాండు; 2. వినయము లేనివాండు. 

దురానము, సం విణ, (అ. ఆ. ఆ) 1, పొందరానిది; 

2. చేరరానిది. 

దురాయి, బే. ఏ, అజ్ఞ శాసనము. “సీ, జగదధిష్టాన 

భాన్వజ్ఞ్యోతి యిగువాండు బబ బ్రవ్వోదు లదరు 

చురాయిచాడు.” క అక్ష" ౧, వ్య మ 

దురారోవా. నం, వి. 1. బూరుగుళ్వో 2. శీ వల్లిక. 

దురారోహము. నం.వి.అ.పుం. 1. కష్టముతో ప పక్కుట; 

2. కాచ్ళెరళ; 3, తాడివెట్టు; 4 ఖర్జూరము; 

ల్, తొండ సరటము. విణ, త్య ఆ అ ఎక్కు. 

టకు శక్యము కానిది. భార. అర, క, ఈ ర. 

దురాలభ. సం. వి, ఆ, స్రీ" తీంటకసీందళీ. 

దురాలభము. సం. విణ, (ఆ. ఆ అ) సఫొందరానిది. 

దురాలాపషము, సం, ని, అ. పుం. 1. చెడ్డమాట్య 2 తిట్టు 

దురాలోకము, సం, విణ, (ఈ ఆ అం చూడ 

శక్యము కానిది. 

దుశావెట్టు. 'బే. స. క్రి, (దురాశ పెట్టు.) శాసీంచు 
ఆజ్ఞాపించు. “కం నుదురా జిగి కొన్నిలమెన్ను 

దురాగక మనును చేంట్లను, దురావెట్టున్నదురా 
యని ముంగురు తెన్నదురా చెణివేణి జీవనదు 
రాజసమున్* శళాం. 9, ఆ. రోల 

దురాశ. సం. వి. ఆ. స్త్రీ పీరాస, 

దురొసదము, సం, విణ, (అ, ఆ ఆ) 1. పొంద 

రానిది; 2. ఎదిగింపరానిడి; 3. చొరరానిది. 

దురిశముం సం. వి, ఆ. నం, 1. పాపము 2. కష్టము, 

బాధ. “క. వెడలంనిడ గాథపీడం, బడి కనుడివడి 



దురి 

యాని నొత్తువడి యొకభంగిన్, వెడల వా 

భూతము లువ్వుడు దొడంగి యనేకదురితములు 

గల్పించున్ ఎ భార. స్త్రీ. ౧ అ. 3౭. దశ. ౨, 
అ ౭౬, విణ (ఆ అ అ 1. పాపమును 

గలిగించునది; 2, పావముతోం గూడినది. 
గురిష్టము, సం. వి, ఆ న, 1. శాపము 2. ఒకనికి 

కీడరూావించుతల(ప్రుతో? జకేయుయజ్ఞ మ్కు ఆభి 

ఇార్మక్కతువుం 

దురీన. దే. క్రి. దు తటాలున, ఆకసి క 
ముగా. కుతో... .పొల్తుక ల్లలిర్తు ర్క్శచ్చ 

రల్ మలం గలంచ మించునం దు ప [ బుట్టు 

చున్దురీన లేచునట్టిజాడపోయం జూప శెన్నం 
డున య. ఏ, ఆ. ౭౧. 

దురు_క్తము, సం, వి, అం న. చెడ్డమాట విణ, (అ. అ, 

అఎ పరుషముగాC క 

దురు_క్రి సం. వి. ఇ. ఒం చెడ్డమాట, 

దురు శరము. నం. వి. “ 1. చెడ్డయు_త్తరము; ర్స 

కష్టముతో దాటుట, విణ, (అ, ఆ అ) గే, 
దాంటరానిది; 2. బదులు చెప్ప శక్యము కానిది. 

దురువదములు, మి. వి బు (దురుసు? పదములు 

త్వరగా వేయుపాదవిన్యాసములు. “గీ. దురు 

పదంబులం సాక్కుమై సిరలు వొసల, సరిగ 

నిరుంగేలం గుంచియల్ సవదరించి పెక్కువగ 
-జక్కి-ణీకొప్పు ద్రొశ్కెనొక్క చక్కనిమిటారి 
దశా ౭, ఆఅ, ౧, ఈ ౨౮౦. 

దురువరము, బే. వి. నీచజాతి. “సీ. పొసయినమున 

విధంబులవా రటుండంగా దురువరంబులవారిమురువు 

“కాశ్చిలో కవల, ౧, ఆఅ. కం. 

మరును, చే, వి. 1. వేగము, తొందర. “సీ, దరు 

సుగా వెడలెడి బిరునులఫూవులం భూనభోంత్రర 

ముల బొొదివికొనగ. దశా ౭, అ. ౧, అ. 

౨౫౨. ఉం రౌ, గో అ. ౨౩౪౯; 2, కాఠిన్యము. 

“ద్వి ...ఇంతు దురును కొనుట నీదోషంబు 
గాదు” విష్ణు. ఫూ ౨ అ. (శారు ఊ 
రా, రా ఆ ౧౧౧; 8 విధము, రీతి 

“వ,,.చట్టంబున చిగయు నాకాశబాణం 

బుల దురునున,,.” ,పబంధ, ౭౮౮. విణ. 1. 

శరినము, గట్టిది, క్రీ దారుళిలాయం త కతి కొమ్తు 
౧ కమలం పోరంబు గావించి దురుసుశషేయు్ ఉ, 

Mes, శకిలా ఊఉ హరిక, ఈ, ఈ ౧9, 

విక, 

15౯ దుర 
ణ 

2. బిసవు సడలనిది. “స్కీ దురుసు గాం మై శెగయ 

ద్యోసీ కట్టిన వాలుచనుదోయి బిషిచూపు జంట 

రవికి” దశా. రా అం ౭63. కారము, “సీ 

దురుసుదండనలతో భర, యేలు దొరం గన్న 
హింసావరుం డని యెంచ రతని.” ఊఉ, రా, ఇ, 

ఆ. ౧౯౮. కవల, ఈ, ఆ 3౧; 4. అధికము, 

హామైనది. “క పరహితుండు మిన్ను6 గనుం 

గొనిదురు సౌ నింళమింద వానతూరల్ నిజనుం, 

దరు శెదురదురే చూతురు... .”శుక. ౨ అం 

5౮. ఇందు. ౨, ఆ. ౫. 

దురేవషణ. నం. వి, అ, స్రీ 

శాపము. 

దురోదరము. సం, ఏ అ. న 1, జూదము; 2. వం 

'చెము; 8, పొచిక, అతము. 

దురోదరుండు, సం. వి. అ. పుం. జూదరి. 

దుర్షం సం. వి. ఆ, స్తీ" 1; పార్వతి; 2 నీలిచెట్టు; 3. 

నల్లపిచ్చుక 

l, చెడ్డకోరిక; om 

దుర్గ తె. నం, వి, ఇం స్తీ" 1. బౌరా గ్యము, దుస్థితి; 

2. “పీదణీకము లే. అవద్య 4. నరకము ఈ 

ఇెడుత్రోవం విణ. (ఇ) దుర్తార్దుండు. “క. క్రతు 
ఫలములు వడయంగ దు,ర్హ తులకు దొరకొనదు 

తీర్థ మనంబున ద,క్క-)కుఫల ము లందుదురు 

దుర తులును నిది మునులమతము కౌరవవృవభా.” 
భార్ ఆర. ౨ ఆ. ౨ర 9. 

దుర్హ తుండు, సం, విణ, (ఆ. ఆ. అ 1. దీనుండు? 2. 

బీద, దరిద్రుండు; లే. ఆవదనొందినవాండు. 

దుర్షమము, సం, విణ. (అ. ఆ. అ) 1. పోవుటకు 

కష్టమైనది; 2. పొందుట కష్టమైనది; 3. తెలిసి 

కొనుట కష్టమైనది, బోధపడనిది, “వ, ** కాపురుష, 
లత్మీవిలాసంబునుంబో లె ననుపయోగ్యంబును నన 

భ్య స్తశా స్త్ర ంబునుంబో లె దుర్హమంబును ,+,న_ర్ట్ ' 

నాగారంబుము ఖభగ స్థలంబు చీరి, భార బిరా 

9, ఈ 3౨౬౫. (ఇది మొదటియర్భ మునకు నుదా 

హరణము,) 

దుర్గము, సం, వి, అ, పుం న 1. వనప వర్వతవ్ర, వ చావో 

“దులయందు కష్టముగా నుండుత్రో వ కో కోట; 

“ల, ఒదుదొదుకు భూమి; 4 “భమ, అవద, 

“సీ, కుంభసంభవునవ్తై ,ఘోరదుర్దముల లోపొ 
ముద్ర, యలజడిపాలం గాదె భార విరా ౨౩ఈ 
విర ఫెరు కాం కు అ అర్లొం 1 



దుర 
యె 

దుర టము. నం, విణ. (అ. ఆ. అ) ఘటింవరానిది, 

దురోవము. నం. వి. ఆ పుం. కే. దుష్ట ధ్వని; 2 

ఎలుగుబంటి. విణ. (ఆ, ఆ. అఎ దుష్ట మైన ధ్వని 

కలది. న [జరుండుం 

దుర్దనుండు* సం, వి ఈ పుం. ఖలుంండుదుష్టుం డగు 

దుర్దయుండు. నం. వి*, (ఆ. ఆ అ) గెలువ శక్యము 

గాని వొాండు. “వ... ,ఇట్టు దుర్భయు ౦ డగునర్మ 

నుండు వైన్యంబు చైన్యంబు నొందించుచు . , 

భార. విరా. ౫, అ. ౧౩౩. 

దుర్ణాతము, సం, వి. ఈ నం 1. కన్టము, అవద; 2, 

అయు క్షత. విణ. (అ. ఆ. అ.) 1. ఇెడ్డపుట్టుక 

గలది; 2. అను చిశతము, 

దుస్టైయము. సం. విణ. (అ. ఆ అ.) తెలిసికొన 
ళా 
శక్యము గానిదిం 

దుర్భయము, సం. వి. అ. పుం. దుర్నీతి. “క. కర్షుండు 
శేచి ెట్టంగుదుర్ణయవరు లై నశకుని దుశ్శాసను 
లీనిర్హ యమె మే లనలో స్వీకర్ణ ములకు నించు 

చెట్లు కార్యపచనముల్ భార. ఉద్యో. ౨ ఆ, 

౨౨౦౮౮ విణ, (ఆ. ఆ అ) దుర్నీతి కలది,దుర్నీ 

తితోం గూడినది. “క. కర్గునిసారథి నై ననునిర్ణ య 
మున శేను బార్గునిం గాచెద న్య్మాదుర్హ యవదిచారు 

"నె మ్రైయిరగర్జ్య కథోరంబు లాడీ కలంతుం బోరన్.” 

భార. ఉద్యో, ౧; ఆ ౧౧౨ 

దుర్భ్ధమము. సం. విణ, (అ. ఆ. అఎ అడంవరానిది. 

“చ, మనబల మెంత యించేయు సమ్మగ సముద్యమ 

దుర్ణమంబుగా,మునుమును గూర్చి. “భార విరా. 

క, ఆ, ౧౦౯. 

దుద్దాంతము, సం. వి, ఆ, పుం 1. దూడ్య 2. కల 

పాము, విణ. (అ. ఆ. అ) 1. గర్వించినది; 2, 

ఆడంపరానిది. భారం, విరా 3, ఆ. ౧౮.౨. 

దుర్దినము. సం. వి, అ. న. 1. మబ్బు శ్రమ్తినదినము; 

ద వొడ్డదినము; 8. కటికచీయకటి, అంధ కారము; 

4, వర్ష ము. న ద్విహోం నిషవ్యూ కాకుల్ స్థ 

నక్క నారా చదుర్దినమ్ సన్మంగళ స్నాతఇవన సతి 

ప్రీద్రే జయ, శ్రియమ్.” రఘువంశము. ర, సరము, 

కం. శ్లో, 
దుధ్దురూటు* డు. సం. విణ. (ఆ ఆ, ఆఫ నాస్తికుడు. 

(ఇది కర్ణ ఛారయసమాసో_త్తరవదముగ నే యుం 

డును, ఉదా:-మామాంసకదుర్టురూటుండు ఆ 

a సీకుండైన సూమాంసకుడు) 

4553 దుర 
త్రై 

భనం నం ఏ. ఆన దురదృష్టము:దొర్భాగ్యము, 

దురరము, సం, వి, అ, పుం, 1, పాదరసము, 2. నరక 
నిశేవము; కి. నల్లజీడిశీ. విణ, (అ. ఆ. అ) L 
ధరింపరానిది; 2. భరింపరానిది. క్ట 

దుర్గర నం, వి, ఆ శ్రీ నల్ల యుప్పి పో, 

దుర్గర్దుండు. సం, విణ. (అ. ఆ అ) శే, ఎదిరింవ 

రానివాండు; 2, దరి చేర రానివాండు. 

దుర్ సం. విణ, (ఈ) దుష్టబుద్ధి కలవాడు (వ్యతి 

సుధిఎ 
దుర్గీకండు, సం. విణ, (ఈ ఆ. అృ=దురి. 

థి 
దుర్నయము. సం,ఇదుర్భయము. . 
దుర్నామ, సం. వి. ఆ. స్త్రీ. వళంగుజలగ. 
దుర్నామము, సం. వి న్.న 1 చెడ్డపేరు 2 

మూలవ్నాధి, విణ, (న్. ఆమ్బిి, న్ా చెడ 

పేరు = 
దుర్నిమి కము. సం. వి, అ, న 1. అవశకునము; 2 

దుష్ట హేతువు. , 

దుర్నీతి. సం. వ. ఇ. స్తీ" 1. చెడ్డనడవడి; 2. దువ్చరి 
పాలనము,. విణ, (ఇ). చెడ్డనడవడి కలవాండ.. 

దుర్నీతుంయు. సం, విజ, (ఆ. ఆ. అ) దుర్నీతి గల 
వాడు 

దుర్నిరీత్యుండు. సం, విణ. (అ. ఆ, అ) 1. చూడ 

శక్యము గానివాండు; 2. తెలియ శక్యము గాని 

వాండు. “వ .. .కృపాచార్యభీసులు పొరుబాణ 

పాత ప్ప కారంబులు (వణామకుళ లప్రశ్నంబులుగా 

నంతరంగంబులం గనుంనొని నంతసిల్లిరి ధనంజ 

యుండును దక్కినవారికి దుర్ని రీక్ష్యుం డగుచు 

నయమోవారంబుజస ననాదరంబు సేసి గోన్రల 
వజ్జం బోవుచుండె. ..* భార. విరా. ౮. అ.౨౫౮. 

దుర్శలము. సం. విణ, (అ. ఆ అ) 1. కొలంది 
బలము కలది; 2. బక్కకృృశము; 3, ళిథలము, 

బిగి లేనిది. 

దుర్భగ. సం, విం అం స్రీ" 1. మగం డొ ల నియాందుది; 

2. గయ్యాళి, ధూర్త స్త్రీ, 
దుగ్భుగుండు. సం, విణ, (అ, ఆ అం) |. అదృష్ట 

హీనుడు, దురదృషప్త్రవంతుండు; 2, అందము లేని 
వాడు. | లేమిడ్కి 

దుర్భితము. సం వి ఈ న l. ¥ఆవ్ర్రతౌమముు 2 

దుర్శంత్రము, సం, వి ఈ పుం వే, చెడ్డమం తము, 

టె, చెడ్దయాలోచన జెడ్డసనలవో, “వ వె కర్లళకుని 



దుర 1560 ల : 

దుర్శ రత్రేంబు వట్టి గాంగేయునివచనంబు లప 

మాణంబులు చేసీ, . భార. విరా. ౫, ఆ. 3౬౭, 

దుర లి, నం మ ఇ. పుం. ఒకానొక సంవత్సరము. స్రీ 

చెడ్డబుద్ధి. విణ. (ఇ) 1. దుష్టబుద్ధి గలవాడు; 2. 

మూఢ బుద్ధి గలవాండుం 

దుర్శనసుండు, సం, విణ. (న్). 1. చెడ్డమనసన్సు గల 
వాండు; 8. వ్యాకుల్వమైన మనస్సు గలవాడు. 

దుర్శ నుండు. నం, = దుర్శన నుండు. 

దురరణము. సం. నిం జ న (దిషభక్షుణాదులచేం 

గలుగు) చెడ్డచావు; అకాలమృతి, 

దుర్శ రము, సం=దుర్శ రణము. [(కాండు రి శత్రువు. 

దుర్గి తుడు నం. వి. ఆ పుం. 1. కుచ్చికపుచెలి 

దుర్తుఖము. సం. వి. అ. న. దుష్టమైనముఖము. పుం. 
1. గుజ్జము; ర ఒ కానొకసంవళ్సరను (దుర్తుఖ 

అని వాడుక 

దుర్యశము, సం. వ స్, న, దుష్కీర్తిఅవ వకీ ర్తి “ 

చేను నంగనల నంగనాఫూర్వుల టా 

నంగనాకారులను వధియించకుండ (వశంబు 

ఫూనినవాడం గావున నంగనాఫూర్వుం డగు 

శిఖండి నాకు భండనంబునం గోదండ పాండిత్యంబు 

“మెజసీ ననుం జంవను నొంవనుం గడంగితినయీని 

నింకకంటెను దుర్భశంబు గల బె, . .”” భార. ఉద్యో. 

రా ఆ. ౪౦0. (గానిది. 

దుర త్యుము. సం, విణ. (అ, ఆ. అం) చూడ. శక్యము 

దుర్దభము, సం వి అ, పుం. 1. కచోరముళ్సో 2. 

గంట్ల్టక చోరముళో. విణ. (అ, ఆ. అ) 1. పొంద 

శక్యము గానిది; 2, అతొప్రశ_స్తము; 3, ద్రీయము. 

దుర్వదము* సం. విణ, (అ, అ, అ) చెప్ప శక్యము 

గానీదిం 

దుర్వర్ణ్శము= సం. వి ఆన 1 వెండి 2. నూంగు 

దోసే; 8. కువ్ట'భేదము. పుం. చెడ్డరంగు. పుం. న, 

దుష్ట్వమైనయకత్షరము. విణ, (అ, ఆ. అ |, చెడ్డ 

రంగు కలది; 2. చెడ్డయతరములం గలది, 

దుర్వసము. సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) వసింపరానిది. 

దుర్వవాము, సం. విణ, (అ. ఆ, అ) మాయ శ క్టమం 

గానిదిః 

దుర్వాదము. సం.వి ఆ, పుం, 1. అవ పకీర్తి; 2 అప్రీయ 

ములు, పలుకుట రె. నిందృఅవచాదము; రీ ఆశా 

శీ నీయ మైనవాదము. 
వర్యారము * సం, నిణ, (ఈ ఆ,ల) వారింవరానిది. | 

ఇ ల! 

దుల 

దుర్విదగ్గుండు. సం, నిణ, (అ. ఆ. అ 1. గర్వితుండు; 

2. మూర్జుండు “వ, అనిన విని కీచకుండు. +. తల 

పోంతలకుం జొచ్చి దుర్విదగ్గుండు గావున నమ్ము 

a కుం దనసన్నిధి: గామవి 5*రంబు వుట్టుట గలుగ 

ఛావించుచు.., గార. విరా, ౨, అ. రా, 

దుర్విధుఃడు. నం, విణ. (అ, ఆ, అం) 1. దరిద్రుడు; 

2, దుర్జనుండు; లే. నీచుడు, అధముండు; డీ. 

మూర్జు(డు. 

దుర్వినీకుఃడు. సం. విణ. (అ. ఆ. అం) 1. వినయము 

-లేనివాండు; 2 విద్యలయందు శిక్షీ తుండు కాని 

వాండు; తి. వెడ్డనడవడి కలవాండు. 

దుగ్విపాకము. సం. వి, అ. పుం ఈజన్నముననో 
ఫూర్వజన్మ ముననో జేసినకర ర,ములయొక్క వెడ్డ 

ఫలము, జెడ్డఫలము.విణ, (ఆ, ఆ, అ ఇెద్దఫలము 

క్షలుది. 

.. | దుర్విభేదము. సం, ఏణ. (అ. ఆ. అ) భేదించరానిదిం 

“వు. రకర కర్రా విచార్యమాణ 

వేదార్ధమామాంసకగో ష్టీ షై వివాదనాదంబులనుం వేసి 

మ్రైోయ్ుచు.. .” భార, అది. ఈ, ఈ ౨.౨. 

దురిర్ష వేషము సం. పి, అ, పుం. అజ్ఞానము, వివేశము 

లేమి. “గీ. ఆయున శ్వర్యకీర్ణల నవహరించు, 
పరస రీనంగమము ధర్శపథమునందుంబరంగువారలు 

వరిపారించంగ గనియుఏినియు6 లియె యిది 

దుర్వివేక మగుట.” భార విరా. ౨, అ, ౬౯. 

దుర్విషనాము. (అ. అ. అ) సహింవ 

రానిది. “మ. జలదాకారత నొంఇిం జే రితండు 

వర్దన్యాకృతిం బొల్బె దో,ర్దల తీవ్రారినిదాఘుదుర్వి 
మహగర్వసూర్రి నిర్హూర్తి గాన్.” భారం విరా 

ర, ఈ ౧౫౧, భారం దో ౧ ఈ ఏరి. 

దుర్వేదము. సం. విణ, (అ. ఆ. అ) 1; తెలిసికొన 

రానిది; 2. ఫొందరానిది. 

దుర ఎదుండు. సం, వి, ద్, పుం వగవాండుం విణ, 

(ద్) శెడ్డమనస్సు గలవాడు. 

దులదుల. దే. వి, 1. వెడలుట "మొదలగుచవానియందలి 

తె ఘా్గ్యనుకరణము. (సంభ్యమము అని ఈర) 
కన 'తెల తెలనయ్యెను దిక్కు.ల్కుపలవల నుదుగ 

ఇను మాయంబా ణెను బక్యుల్ ,కలకలనం గూయల 

జొెచ్చెన్కుదులదులం దుమైెదలు తమ్మతుటుముల 

వేడ౭న్.” వాంన. ౧, 3 ౧౩౮ po ళో, ఆం 

95 2 పాడి. (చా. దులదులనగ్వు 

నం. దిగా. 



దుల 

ge జే, అ. ఈ” (దులదుల4ాఅను) పొడి 

గు “గీ. కాలి a పిండిపోలె రాలి, 

ల. గలవు నీ వారగింప ౨ కాళు 3, 

ఆ. ౬రా. పద్మ. ౯, ఆ. ౨౨౬. 

దులి నం. వి. ఇ. పుం ముని, ఇ ఈ. 

దులుమే = డులుచు. (ట్రైఎ 

దులుపు. డే స, శ్రీః 1. దులుచు, రాల్సు; ((ప్కక్కు_ల 

నంటుకొన్న గంజలు మొదలగునవి.)  ఉఊోడివడం 

జేయు. “గీ గడె తెజచి చూచి కలబియ్య 

మన్నియుంచెగిన నందు. జొచ్చి తిరుగువాఆం, 

దుడిచి దులిపి యొక్క_దోనెం డుండినం ఇచ్చి, 

వారిజావీ వండి వారమోపె” భో. ౬ అ 

౧౮ (శ. రు పాం) గీ. ఆగజాదండ ముద్దండ 

మగుచుం గాడి, తోంకవెండ్రుక మైనను దులు 
వదయ్యెశ ' దశా, ౧, అ. pa 3. జాడోంచు. 

విదిలించు. “సీ. జడముడు ల్వీడిన సవరగా ముడు 
చుచు జిలుంగువన్నియలబొంతలు దులుపుచు.” 

వు ౫ ఈ 94౮; 3. మేలుకొనంజేయు, 
= మూలం గూరక్కె.డుపాంపకన్నె దులుపన్ 

మూర్ధాభి షేకంబునన్. "షి శకం ౨, ఆ. 2౧౦౪; 

4. నిందావాక్యములు పలుక. వ్యవః— వానిని 

పట్టుకొని బాగుగా దులిపి విడిచిపెట్టినారు. 

(చౌ. వాం 

దులుము, బే, స, క్రి" సంభటించు, కూర్చు. (శాం 

దువ. వై. స, (సం, డొ) శెండు. (శ రు) 
దువారము. వై. వి, (సం. ద్వ్య్వారమ్ఎ చాకిల్సి చాషరము. 

“రీ కదలికా _స్టంథముల్ కనకకుంఛంబులు దల 

దువారంబులం దగులువజ చి 

౧౮౯._అచ్చ. అయో. ౧౦. 

దువాళము, చే. వి. వేగమున అంక మేరయు సమముగా 

పాజెడిఅశ్వ ధార;ప్టుకము, ' 'స్కీ..డువాళ మన దుః 
గీ వాళి యనలోను భుకముగా వజలంచుండు.” 

అం. భా, ద్వి ౧౯౮. "నిరం. ౨ ఆ. ౧౯. 

దువాళిం జే.ఏ. l.అశ పధారాషేేషము, ప్లుళము. క్యా 

స్వచ్చాయక్ నసుముష్లొక నవ్య్మాస్తకగిం గొల్వం 

బెట్టి హేలానిహ,కేచ్చకొ గోడిగ యై దువాళిం 
జనియెన్ , . వరావూ. ౫, ఆ భాం; 2. పరల. 

“క వాలికండు నీవా యనుచు, జలివిడిచి 

వ్రవోస మనంగ శయముల6 గాళ్ల ల్ల ం;టిలకి ల చెడు 

రుగం బణిచిన, నలగాడిదయుక్ pee నజకీలికీ 

రసిక. జు అ, 

1561 దువ్య 

వచ్చెన్.” వేం. వంచ, 3, ఆ, ౫౦; 8. బోయలు 
పాలకీ మోయుచు వలుకమాటలలో నొకటి, 
“వ. ,, బెస్తలం =, -వవిలము మించడుగు దువాలి 

శాంబేలు,| ...ఆన విని సంతనీల్లి కంసారి 'వృబధఇంగ 
స్రీ - ఆండు | దువాళించే. చే. అ. క్రి 1. ప్రసరించు. “మ... 

కొలువుం జాలించి తాం బోయె భూ,వర కీశుండు 
మనంబు మేామవతి వె బాళిం దువాళించలన్ 

హంస ౧ ఆ, ౬౭. నీలా ౨, అ. కీరా 2, 

వేగమునొందు. “శా. సంపెంగ ల్పరు వండి 

శొన్విరులవే శంపాల తాలక్షీ నొందింపం బోద 
వము ల నంబు లయి ఫూంచేనె లువాళించి వ్కర్డిం 

పక్ వల్పిరి చల్లీ ..పి, శకుం, ౨, ఆ, ౧౨౭. 
స క్రి. 1. అశ్వాదులకుపుకగలివిశేషముతో నడి 
పించు; దువాళము చేయించు పరు త్తించు. 
“ట్వ ,_జుమాయించిన చేల గ్రగత్రాదల నిట్టటుగా 

వడిం ద్రొాక్కుచుక్ దువాళించిన గట్టు గు 

ట్రనక లెక్కకు మిక్కిలిదవ్వు వాజుచున్,”” య, 
౧) ఆ, ౮9, వరాహ ౫ ఆ, ౧౧౮) 2. చస 

రింపంజేయు, వ్యాపీంపం జేయు. “మ, , ,మించుల్ 

దువాళించు క్రొ మైణుంగుం జే? ది కకావివట్టు నుర 

భూమోజార్చిశం బిచ్చె ,,”వను. ౫) ఆ ౯౪, 

కాళు ౨, ఆం ౬ 

దువాళిసేయు, దే, స (క్కి (దువాళిశ చేయు) వరు 
గే ల్తించు తుము. “శా ప్రాలేయంబు 'దువాళి 

ఛీసిన ఛయభ్యాంతంబులై యూష్మముల్ , చాలా 

యంబుగం బా నంధివనితాపథోబనై జత్తై లాగ 

ముల్,” కీ శ్రీజా ళో౮ (ప్రబంధ. wn 

దువ్వ. జే విం న గా దుమ్ము. ర్యా స్రువ్వుళ్ 

గాఠుచు నీచుకంపు కటిచుకొ రోంతె కలకిం 

"పెళ్ ,దువ్వక్ బు య్రంగినగర్దభ సిం దినుచున్ .. 4 

మల్ల భూ. నీతి, ౯. ళం! మె "ద ౨౨౯) లీ, 

పుప్పొడి వరాగము. “చ,..వబ్చెం గొ గూన్విరి 

రవదువ్వ'చాల్ గొని దివిక యం 

ముల్ చందా. ర,ఆ ౮౦. అవాళల్యా. ౨, ఆ, 

; 3. కః ణము, పలుకు. “చ, కపురపుందళ్కుు 

న. నగంబున కెక్కువ గానె కూర్చి గండ 

పొడివి తానం దాపులు కనంబడిం జేరిన నర్భభస మొ 
ఎ. పార్వ. కుల ౫ 

దువ్వటము* వై. వి, (సం, ద్విపటీ.) విల్లవగలసన్నని 

వస్త్రము. “సీ జ  బంగారుసరిగంచురంగు "నుగ్గడితంపు 



దున 

'జెలీదువ్వటము. బెళ బెళల నీనో* భుటికా. ౨, ఆ, 

౧౬౯౬. బహు, సీ ఈ ౧౧౯. 

దువ్షులువు "వై. వ (దువఢావలువ్ర 1. విలువగల 
సన్ననివస్త ము. “గీ. వనితయొక్క_ర్తు మేలుదువ్వ 
లంవం చెచ్చి. సొరిష6 గట్టంగ, , .” కాళిందీ, అగ్ని, 

అ, ౯౫. పారి ౨, అ. ౧౨; ర. వస ము. 

“శీ, వైక్లవి తోలుదువ్వలువ మడించె” ర. 

ర్క అ. స్ట (తోలుదువ వలువ = = చరాంబరము 

దువ్వాటము. చే. విణ. డోలాందోళితము. ఇటునటు 

పాలుపోనిది. (మనస్సు. బౌ.) 

అ! చే. ఏ. పరుగు. “ద్వి. బారుగా నిలిచిన 

పౌరసీకము ల, వారణంబులు కు దువ్వాళి జే లేర” 

వభ. ౪% ఆ. ౧౪౨, పు 

దువ్వి. వై. వి. (సం, ద్వీపీ.) 1. ెర్టవులి. (శ. ర); 

ర. చిజుకపులి. “సీ. స దువ్వులు స చివ్వంగు 

లజిదపుమెకములు సవరపుమెకము లిర్లు. ?) రసిక 

౧, ఈ ౧౬, 

దువ్వు, యం, జే, స (క్రిం జుట్టు. 1. చిష్కదీయు, 
చక్కంజేయు. “గీ. చెలువ చిత్రాళి పాళిగాం 
జికురభరము సరనక భీరించె జంవపకచ్యాయ 

జాయ ననుచు నఖరోచు లంకట నలరుచుండం, 

గొవ్వు దువ్వెను గోవిందు డొవ్వు మోజు” 

కాళిందీ. ౬, ఆ, ౫౯. అము, ౫, ఆ. 3౮౫ 2. 

వాక్సల్యముతో స్పృృళించు; నిమురు, “క, అన 
సొర మెజుల చేర్నితె. తనయా యని చుంచు 

దువ్వి తద్దయు: బ్రేమం;బున , , దశా. ళ్కఆ 

౧౫౬; తి. (వలపుచే స్పళించు, పుణుకు. 1. 

అమరికకు "మెచ్చి శయమోవి యాన నిచ్చు, నాని 

కల నిచ్చు సరిపలర్క మని యదల్నుం గేళిం బడ 

లితి వని నవ్వుం గేల దువ్వు బాల 1జికొన్న 

బాళి పుంభావేేళి.”” శశాం 2, ఈ ౧౧౨; కీ, 

బుజ్జగించు, మంచిమాటలాడు, వ్యపః--వానిని 

దువ్వి శనవని6 జేయించుకొనుచు న్నాడు. చవి. 

(సం, ద్వీపీఎ) 1. పెద్దపులి. “ఆ, ఈశువరము 

చేశ ఇవ్వంజే నిప్పాటు ళూరుం డైన దువ్వు 
"జాచి నకు, యొడలు ' “గాల్చుకొన్నవడువున 

మూ రంక్రలావుమాటలాడ లజ్జ గాదె, " ఊ వార్చి 

ర ఈ ౧౬౫; 2, చిజుకపులి. “సీ... ఒకదువ్వు 
వైర మే శి A కథివ వచ్చిన సమ నీక్షదకుం 

_ 
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బాబు, తెంచె నాకుక్క + + భౌర. శాం. 3, ఆ. 
౯ 

దువ్వెన, బే. వి (దువ్వు. భా) దువ్వుట కువషయు_క్ష 

మైనసాధనము,  కంకతిక, " “క..,.కుంతలము 

దీర్చంగం గొను, దంతపుదువ్వెన యనంగ ధవళిమ 

దోంచెన్.” స్వా. 3, ఆ, ౨. కువల రో, ఆ. ౧౩౨ ౭, 

దుశ ప నం. వి. ఆ, పుం. కే. ఎలుగుబంటి, 2. 

కహ చిప్ప శంబుూకము, విణ, (అ ఆ. అ.) L 

చేయరానిది; 2. చొరరానిదిి 8, దుష్టముగా 

చరించునది, 

దగోష్తితము, సం. వి. అ, న తప్పువని, దుండగము. 

విణ. (అ, ఆ. అ) దుస్టమైనచేస్ట్ర కలది. 

దుశ్చ నీవను(డు. సం. వి. అ, పుం ఇందు(డు. 

“నీ, పొమ్తు దుళ్చరివన నీపోయెడు తెరు వన్న 

సాతండు నవ్వుచు నత్రనిం జూచి” భార, శాం 

రో అ. 3౯౨. [సాధ్యము కానిది. 
“| దుళ్ళకము. సం. విజ. (అ. ఆ. అ అశక్యము, 

దుళ్ళకునము, సం, వి, అ, న. అవళకుశనము, 

దుష్క_రము. సం. విణ, (అ. ఆ. అ 1. చేయుటకు 

శక్యము కానిది; 2. చేతి కందనిది. “చ .., ఇట్టి 

మోకు ద్కుమ్మ-రముగ నూతిలోం బడిన కొాంచనవీటం 

సొనంగ చేర కొంండొరులమొగంబు జూచి నగు 

చుండగ జన్ని యు'పాయహీనతన్ *” భార, ఆది, 

గి ఈ ౨౧౦. 

దుష్కీ_ర్రనుండు. సం, విణ, (అ. ఆ. అ) అపకీర్తి 
గలవాఃడు. “ఊఊ. ..దు,ష్కీ_ర్హను చెల్ల చేటులును 

గిట్ట హరించు ననండె తొల్లి భక్తార్తి రివారుండు 

నాం ఒరటసనంబుజనూలి జగద్ధికంబుగన్. "భార 

ఆర. శ, ఆ, 

దుష్ట. సం. వి, ఆ, స్తీ" క్షే దుష్ట స్త్రీ; రై లంజె. 

దుష్టము, సం, వి, అ. న దోషము. విణ, (అ. అ, అ) 

1. వెడ్డదిి 2. అధమము, తక్కువై నది 3. దోవ 

ముతోం గూడినది; 4. దుడుకైనది, దుండగము 
గలదిం 

దుష్ట, సం. వి. ఇ స్తీ 1. దోషము దబ చెడుట. 
దువ్పంకము సం, వి. అ. పుం, దుష్ట మగుపావము, 

అధిక-పావముశే! “టా, ., వుణాంకముఖీ పిలాసదర 

హాసనుఖంబుల కిచ్చ నొంది దు.ప్పంకము . Ba 

రించి తుది బాధల బోందితి, మేషి చెప్పె 

సానందో, 9; ల లే, Car 
1 a 



దుహ్ప 

దువ్నతము, సం, వి, అ, న కృవ్ణము. “క, వినురేఖా 

మాత్రపు జరుద్బు నియట్టులజీవుం డతనిదువ్ప 

తముంబో,లినయజ్ఞానము ..“ిభిర శాం సి ఆ 

౧౨౦. శ 

దుష్పత,ము, సం. వి, అ. పుం. 1. దుష్టమగు వరము; 

2, నల్టకచోరముశో విణ. (ఆ ఆ, ఆ చెడ్డ 
యాకులు గలది. 

దువ్పథము. సం. వి, అ పుం. అధర్మము అన్యా 

యము. “వ.,.దువ్పథవ_ర్దను లగుదుర్యోధనాది 

కుమూరుల వారించి... ”భార. భీష్మ. ౧, ఈ. ౧౨. 

భార. అర 3, ఆ. ౭6, 

దుహ్పో )రంభము. నం వి, అ. పుం. దురుద్యమము, 

దౌష్ట సము. “క. కౌరవసభం దానాడిను శొరవ 

; వాక్యములు కార్య ఖడ్ల క్కృమవా,క్పూరములు 

ప నల్పవచనపద్ధలిం 
జెన్. భారం ఉద్యో. ర, ఆ, ౧౦. 

దుష్ప్రితి. సం, వి. ఇ. స్త్రీ 1. దుష్ట మగు చేమ, 
కూడని ప్రేమ; ద, ఆసంతుషి. 

దువ్యల్ = సం. శక్రం ఇదు చున్న నీచులగుచున్న. 
a ఊదీకంరపక్' దగంజే యం గాక దువ్వు 
త్పరి వారయోగ్యవరిచారముమెం జనునట్టి దాన శే.” 

భార, విరా, ౨) ఆ. ౯౩. 

దుసరులు. చే. వి. బ. అతిశయము. (చూ, దుసరులు 

దుసరులువాణు. దే. అ. (క్రి. (దుసరులుగాపాజుం) 
శ్కేద్లజుకు, అతికయించు. “ద్వి. మిసీమిసీలంపులు 

మేసి తాం గోబి, దునగరులువాలి గంతులుగొను 

లేబ్ద్ల.” నవ. ౧, ఆ. క౭, పు, 

దుసికిలంబడు. ద్వ అ, క" (దుసీకిలక వడు.) 

చాటు. “క కలకంఠకమ్రగ్మాత్కలు, గల వంటకం 

జవ్రులు తెలంవం గలకంఠమునక , . బిళుకంటం 

జలగం శిరి బంతుల పెంటం బయంటచెట .గు దుసీ 

కిల6 బడీయొన్. ో బపు. ర, ఆఅ. ఏ౨. 

దుసికిలచాజు. ద్వ. అ. శ్రీ + (దుసికిలక్ గా పాలు 

స్వార్థమున) వ, నళించు, “చ, దుసీకిల 

బాలు చీంయకటులు , దూశొనుచుండెడు. కీలుగం 

టువపైం బసపొనరించి., ..” హంస. ఈ, అ. గగ 

దుసికిలు, చే, అ. శ్కీ* (దుసుకు ధాం) 1. జాటు. 

“గీ, కంగేలం జేఅకునిల్లు?, బూవుటమ్ములు దుసి 
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మరుని జూచి,” పార్వ. క, ఆ, 98. నిరం ౨. 
ఆ. ౨౧. 

దునుకు, దే. అ. ,కీ. జాటు. “చ. ఒసపరి గబ్బి గుబ్బ 

గవయుబ్బునం గా నసియాడం గ్రొముడిక?, దుసీకి 

వీిణుందుపై సరులు తుంపెనలాడ.,.”” ముకుంద, 
3, ఆ. ౨౪౩. వి. ఉదుటు, కొన్నత్యము. “పీ, 
ఉఊసనీకొల్పి వంచించి దుసుకులచనుదోయి చే నంట 

* రాధికా, ౧, ఆ ౧౨౪. 

దు_స్హరము ఆపద “చ,,.ఇటి 
దు స్తరం;బునం దగులావు సేయ sais 
లేక చలంబు డింపు మొవని వతితోడం చెప్పి న 

దాక కృజుం డప్పుడు ప్రాభవంబునన్. ౩ భార . ం 
ae అ. ౧౩౮ స (అ. ఆ, అ) కే, తరింప 

శక్యము గానిది చాంట రానిది; 2. మిజు రానిది 
దుస్తు. దే, వి 1 వ చ్రము, బట్ట. “కీ శుభకోభనముల 

దుస్తు లొసంగ వెన్క_ముందులకు నటైలు సేయం 

గలరు గాకిచంద్రా. ఏ, అ. ర 8. అందము, 
(శ. ర) విణ, అధికము, “శా అస్తోకక, తు 
హోమధూమములచాయల్ తీరకుండంబులకొ 

దున్తైతోయ:గం జూచి, చంద్రా. 3, ఆ ౭౯, 
దు _సజము, సం, విణ. (అ. ఆ, అఎ విడువ గూడనిది. 

దుస్సంచరము. సం, వి ఈ పుం, ఇెడ్డసంచారము. 
విణ (అ. ఆ.ఆఎ సంచరింవ సాధ్యము కానిది. 

“క్క ఇరువాంగునకుం గయ్యమ్ముకర మద్భుకభంగి 

నమశరం గరివాయనుళట, స్ఫురి తాంగళకలచయ 

దం,తురమ ధర్మిత్సి దుస్సంచర గాన్ వారి. వూ. 
5, అ. ౧9౯. రూ. దుస్సంచారము. _ 

దుస్సర చే. వి సుదర్శనలకం “సీ దుస్సర యనల 
నుదర్శనలక పేరు దనరుచుండు.” 'ఆం.భా. ది gE 

నం, వి, ఆ పు. 

.దుస్ఫాభము, న. విణ. (అ. అ, అ సాధింవ శ కము 

“గానిది, “ఈఈ నాకు బరమో తానాంబు సంధిల్ల 

దుస్సాధం టై.నవిరుద్ధ కార్య మీటు ల్యానన్నం 

బుగా సంభఘటింలే, 339 భార విరా. ౨, ఆ, 

౨౭౫, ర, ఈ ౨౦౨౩. 

దుస స నం. వి ఈ పుం. 1. కోండ! 2 కుక్కు* 

షీ (ఆ. ఆ. అ) 1. నిలుకడ లేనిది, 2. ఆరో 
త లేనిది; త. చెడ్డస్థితిలో నుండునది. ౧ 

దుస్త రము. సం. వణ, (౪ & ఆ, అఎ స్త స రింప శక్యము 

గానిది, 

“శిలి భూమిం బడిన కుగుడం పున. తు. దుహిళ సం వి, బు, త్ర సూంకురు, పూర్తి కం 

IIl==41] 
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దుహిలీ, బే, ఏ. హస్తాభరణవి శేషము. “ద్వి. తోరంపు 
వ బ్రాలదుహిలీల జాలు, త్స ఇ౭ంపులొంపులపీడిమోందం 

దిరుగం, గరవద్ద మున మించుగమకించుగ చ్చు; 

నురటవట్రువ గాలి నుడియంగం ద్రిప్పి *” నవనాథ 

౧) ఈ ౬కి, పు, 

దా 

దూంకలి, వె. వి కు (సం దుఃఖమ్ ) బాధ, “క, 
ఆథొంటీ రిన్నిదినములు, పోంకంతయు ఖిత్ వీట 

దూంబీ 

నీలపుక, జిగిబిగి గాంచుము త్తియపుంజిద్చల 

లోవలనుండి వచ్చు హేతుగుణము లైనముత్యముల 

దూంకొనుకవ్వుమెబుంగు పొంగునన్. కాళిందీ, 

గి ఆ ౧౩౦ 9. స్వీకరించు, (గృహించు. 

gt అహీమరుచి వ, తాపుం డగునాకుశనాభ్ుండు 

బ్రవాదత్తుతై దుహితృళశతంబు నీ నతండు దూడొని 
చారి: గ,మంబునం గర్భగ్కవాణమునేయ, , 

భా రా, బాల, 3౨౨. (వాం) 

బుట్టకయునికిక , అశటిదూశట కలింగితి, శేంకంట దూంట, దే. వి. అరరటియూచ; దవ్వ, (శ, ర. బ్రా 

వాయంగ భిత లిడియెద రండీ.” భీమ. ౨, ఆ, | దూంటిపుచ్చేం దే, స 

౧౨౪. ద్వి, శ. సొ. ౧ ఆ, 90, పు, 

దూకు. చే అ. క్రీ+ 6కు, గంకతుజేయు. “చ... 

జెట్టి వగ దూకొని మింటికి దూ౭కి దూశినక్, 

కి. (దూ౭టి+పుచ్చు) తిర 

స్మరించు, ఒక శ్టేకియు త్తమునేపు చూంటీ 

పుచ్చంగ నోపుకమనీయనీలాలకములు చూచి,” 

వీ, శరుం. ౨ ఆ. ౧౪౦. 

"గెలువు కకుక్థ్స యీయనుర గెల్వకమున్న, , .” | దూంటు. దే. అ, క్రి. ఓ చొచ్చు. ప్రవేశించు, 
శర, ౪% ఆ. ౧౮౦. దశా, ర, ఆ. ౨9౨. 

దూంకుడు.. దే. వి. (దూంకు థాం) 1. అళ్వగతివిశేషము, 

వల్లీకమ్లు. “సి. చాకళిం వనలను దూంకు డనం 

గను వల్లిత మగును, ౪ అం. భౌ ద్వి, ౧౯౮ 

2. త్వర, తొందర. వ్యవఃనీవు దూంకుడు 
తగ్గించుకొనన లెను. విణ. ఎగుడుదిగుడు. (శ. ర 

దూ౭కోను. చే. అ. ర్కీ* (దూ[టుశాకొను.) 1, కలుగు, 

జనించు. “చ శిలలు గరం? దర్వులను జేకళొం 

బల్జవల శీఛ క్రిం) కలం గలబెన్తులం గరము దూ 

కొచ్చి జీవిక మద్నుకంబుూన్.” ఉద్భ.౨,అ.౧౫౩ , 

వరను. ౫, అ. ౨౦౬; 2. అతిశయించు. “క... 

రమా వరుం డంబుదగంభీరముథధురభాషలం బల్కె6 

బ్రీయము దూ(కొనుచుండన్ భాగ ఈ, స్కంం, 

*చ, జలనిధిలోన దూంటి కలశైలము మోంటి 

ద్క శ,3 3; 2, త్పించుకొను. “శా, తాచే 

దొంగిలి గన్ని శిష్యవరుచేకం బంకి చార్యంబు 

బై,లైనం దూంటి చనంగశేరమిని, , .” వ్మిప్త-౫ 
ఆ. ౬9, సా. ౧, ఈ ౧౦౨. స. క్రి" l. 

పొడుచు, “వ, తల్టులం దూంటి కుడుచుతరకీ 

దూడలు...” భాగ. ౧౦, స్కం. ఫూ, ౧౧౯౬. 

దశా. ౨ అ. 95౨౦6; 2. చాటు లంఘించు. 

“నీ వీడు పొాతాళములు దాటి యిలయు దూంటి, 

యంబరము 'దాంకె నవ్వరుణాంబుధార” కాశీ 

గే ఈ ౧౩౮ వి, పొడపు, “సీ. ఫపొదుగుదూం 
టులు మాని యొదిగి క్కేసులగుంపు జననీనికొ 

యంబువాటుం జేరి” శుక. ౨ అ, 3౪౨, 

౯౦౪; ౮ కలయ భౌవించు. “ఊ. మికరు  దూంటుకట్టు, చే. అ. క్రి, (దూయటుశకట్టు నిండు, 
కావలోకనసమేతులయగా మము జేయ జిక 

ముల్, దూణొనెనేని,., దానన శుభం బగు 

మోందిమదీయజన ముల్,” భాగ, 5, స్క౦ం, 

వ్యా ప్పమగు. “నీ కంఖాణతురగరింఖాపూజిక 
క్షమాధూళి నభపథంబు దూంటుకట్ట” వరాహం 
#4, ఆ. ౨౭. కు నం, ౧4, ఈ. ౧౪౦. 

౪30౧; కీ. లోనికిజొచ్చు, “చ, దుసికిలంలచాలు | దూంటుకోను. చే, ఆ. శ్రీ* (దూంటుగకొనుఎ ఎగురు, 
చీళటులు దూశొనుచుం డెడు కీలుగంటు సెం బస 

ఫౌనరించు, ++.” హంస. ఈ, ఆ, ౪౦. స డీ 
1. ఫెందు, స్రావించు “ము, ,మమ్లు మాదురితం 

బింతకుం చెన్నె మోద శుభముం దూంకొందు మే 

" మారయన్”” భాగ, 3, స్కం, ౫౨౯. వారి, ఊఉ, 

వ్యాపించు. నే ..* వొనివదననిశ్శా ఏసపవనం౦బు 

భువనంబున ధూమదవానజ్వ్యాలాభీలం బై సంవత్స 
రంబున కొక్క_మాణజు వెలువడి భూనభోంతరం 

బెల్లను నిరంక రసీకళారజణజటలంబు దూంటుకొనం 

జేయు.” భార. ఆర ర ఆ. 9౮%. 
౬, అ, ౧౦; 2, అవరించు “చ పొగ సొన దూంబిడి. చే, ఏ, (దూయు*విడ్రి నూలు తోడు 
యంగ _ ముద్దుచెలిపొందిక కాటుకకంటికోనలక్, 
దిగయెడునశ్రుబందుల యుదీర్థ రుచుల్ దలపీంచు 

నపుడు బీడు కగిలించుటకు నిలిపెడీపీళ నుమర్శిన 

కొయ్య” (శ రృ 



దూగ 

దూగణ, చే. వి, 1. కఆజదూవము. (శారు; 2. 
ధాన్యాదులలో నుండుదుము. (బ్రైం వాం 

1565 దూప 

యట్ల తూలుటయు నింద్రుం 'డాదిగా దిక్చతుల్ 

రామా, ర అ, ౮౧. స్వా, ళో, ఆ రగా, 

దూూలాట. బే, వి చాల క్రీ డావిశేషము. “కీ గట దూదిదబ్బ. చే. దః (దూదిగాదబ్బఎతో లు దళనరిగా 

దొ ధర్లడుకాయ"గాబ్బిట్లు మాకిట్ల నీగపోగిస బంతి 
దూశగిలాట.”' హంస. 3, ఆ ౧౪౬. 

దూచి. చే. వి, చాల, క్రీ,డానిశేవము. “ఫీ దూచియు 
జాబిల్లి బూచి కన్నులకచ్చి గుడుగుడుగుంచాలం 

కుంచినగిణి.* వంన, ఏ, ఆ ౧రో౬. 

దూడ. చే. వి. 1. వళుళిశువు, లేల. “చ, అలయక లేడి 

దూడగుమి నా౭గెడుక్రోల్పులులన్' వధించు. , శ 
ఉ. రొ. ౪, ఆ-ర౧౭.నా.వపంచ. స్కి ఆ ౧౧; 

2. ఇది నిందయందు మకుష్యశిశువులకుం ద్రియు 

క్షమగును. “సీ, పడుచుదూడలవేత పనియౌా నె 
వీ "లేల యనసూయం దో లేరం బశుపరమ్త.” i 

కువల. ౨, ఆ. ౨౬. బి. వశువులు, “క. * తలి 

దండ్రులయనుమతి దూ,డలం గాయలయం బూని 

4.” చెన్న, 3, ఆ. ఏ౧. ॥ 

దూడలపోలిగా(డు. దే. వి. పతీవిశేషము. (బ్రాం) 
దూడపాల, చే. వి (దూడ+ పాల ) గోపిక, వృత్ 

విశేషము, “సీ. , ,దూడుపాల యన గోవి కా ఖ్యయై 

వరంగుచుండు. ..” అం. భా. ద్వి- ౫౭. 

దూదుగం చే. వి. వృతువిశేవము. (బ్రాం 

దూత. నం, వి, ఆ పుం. కే. రాయబారి. “క తన 

కడకు వచ్చి "మొగ 'మోడనివాం డగుదూత వల్కు_ 

టకుం గోపీంవంజనదు...” భార. శాం ౨, 

ఆ. ఏ౭ిరా శశాం. ర, ఆ. ౨౦౦; 2. కుంటెన 

కాడు. “గీ, అనిలుం డనుదూత వోయి తో డొ 

నియం వచ్చె =... అతివరిశ్రాంతుం డైనయయాతి 

నంత భొరు అది 9, ఆ, ౧౫౬, 
దూతము, సరీ, వి, అ. న వరితావము. 

దూతి. సం, వి, ఈ. స్రీ" 1, రాయబారము చేయు 
స్త్రీ 2. కుంటెనక శె. 

దూతుడు. నం. = దూత (రాయబారి “చ, అను 
టయు చేవదూతుఃడు రయంబున నిర్భరణాథు 

పౌలీకిర, జని తెలియంగం జెప్ప...” 'భొరః 

న్టర్గా, ౨౯ భార, శాం, ౨, అ. 32రా 

దూత్యము. సం, వి ఈ నః 1. రాయబారము; 2. 

దూకధర ము, 
దూది. దే. ని. విత్తు తీసిన పృ త్తితూలము, “శా 

వీచె గాడ్సు దాగక్ దిశల్,దూదుల్ దూలిన 

నుండుదబ్బ. (శ రు [(శఈర బ్రా) 
దూదినిమ. జే. ఏ. (దూది +నిమ ) మాతులుంగముళీ, ' 

దూదిమడు(గు. చే. వి. (దూదిశామడుయగు) భత్యు 
విశేషము. “సి. అవృడాలఫొటారు లమృకఫలా 

దులు వడలకున్నలు దూదిమడుంగు గిరుటో 
వీరం. మా ౬ ఆ. ౧౧౦. 

దూదేకు. చే. వి. (దూడిశావకు ) తురకలలో నొక 

జాతి; అజాలివాండుం “గీ. ఎనంగు మిజారి నాలో 

దూదేకువాఃడు.” అం. భా. ద్వి, ౨౮౪. 

దూనము, నం, విణ, (అ. ఈ అ) 1. నంతావము 

నొందినది; 2. బడలినది,పరి శ్రాంతము. 

దూజ జే. ఏ. కే, డప్పిచ్భవ్ల. “క అడి కొలను 

దూర్ప్చుచెసః శ్రేన్నూదవెడు నట శే! దూవ 

యుడుగలోం ఇలిస్కీరు దగ౯ా గో లిటురమ్మా,. లో 

అచ్చ, యు క౧౫% అం. భా. ద్వి ౨౬౦; 2, 

శ్రమము, “సీ, వికటంపు టెజకలవిసరున నుప్పొంగు 
తువ్చరడెందయబు దూ వడంగ” వారి. ఊ ౫, 

ఆ. ౧౪౯; ఏ. వరితొవనము; “గీ. తనయనుంగసం 

గూన చెజనుంటం చల౭చి వెళలందూలుచనేలఫొలం 

తుకదూప యడంవ, మొగి లుకడవల జేజేలు ముంచి 

నించువలిచదలునాంశనీ రన వాన తెన-గి.” అచ్చ. 

కిష్కి_0. ౬ 9. 

దూవటించే = దూపటిల్లు,. (బ్రా) 

దూపటిలు. బే, ఆ (క్కి. 1 దస్సిగొను. “ద్వి, కడు 
దూవటి లి యుదకంబులు గ్రోల దడయక 

యరో ్యటిదరి శేగుదెంచి,,.'” నవనాథ. 35, 

ఆ, £0౮. పు. రామా, ౬, ఆ. ౨౪౯; ఏ. క్రమ 

వడుఅలసటనొందు. “ప,, పతుల ప్రార్థనంబులం 

బుంభధావసుర తాడంబరంబునకుం దోడుసూషి దూవ 

టిలి...” స్వా, 3, ఆ. ౨౮. రామా ర్యా ఆ, 

౧౩౨౫; 9. పరితపించు. “వః వి ప్రవాటంబులC 

ద్ర తిగేనాంబును బరి భ్రమించి విసికి విసీమాలి 

వసరి యలసీ యాగటం బొంది సొలసీ జూంశించి 

శూలి దూవటిలి యుల్లంబునం గ్రోధం బుద్భ 

వించిన”* భీమం. ౨, అ, ౧౦౧. 

దూవటిల్లు = దూవఐటిలు. (దష్నిగొను) “చ,,,న్సు 

స్థిరముగ దూపటిళ్లై మునిశిమ్యుండు కు భన 
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కు_ముండలాం, తరకమనీయ ది వ్యజల ధార ల) దూబ. డే. వి. 1. నపుంసకుండువండుండు. “సీ, బంద 

జీవము! బ్రోతువేని... ర్ం టై హరిళృంద్ర్, 

దూపట్టం చే. అ. కి, న స ఆలయు, 

శ్రనుపడు. ఎక దూరంబు వచ్చిన వారిట 

వైన్యంబు చబెలెల్లం జాల దూపట్టి నారు” ప్, 

శరం, ౧, ఈ ౧౨౨. 

దూపమా. వె. వి, (సం దూషణ ఫౌగవేయు నుగంధ 
ద్రవ్యము, “సీ, తఅచుగాం బెట్టినళావి దూవపుం 

బొ హూక్ గుంపులై. మెలయు'మొనట్ల గాగ” య, 

ఈ, ఆ. ౧౫9. 

దూపాడు, చే. అ. క్రి. తాటించు, (ట్రై) 

దూపా ర్డీ, వై. వి. (దూపముగాఆ ర్షి.) దూపమువేయు 
పాక విశేషము, (శ. ఈ ట్రై 

దూవించే. యు. దే, అ, (క్రి, అలయ్ముశ్ర మనొందు. 

“క్ట శ్రేపం దలంచి. వసిమేయుచుం జేసిన పా 

ల్లలయ” నెండవేం చాంథజనుల్ ,దూనింపమి కజాం 

డంపినయాపాగా యనగ నదుల నంచలు మెల 

చిన్. అము, ఈ, ఈ ౧౬౮ వై. అ, శ 

ధూపమువేయు. “ద్వి, అగలు దూపించిన నల 

రులు దుణిమిన్ఫుగనాదపంకం౦బు మెయినిండ 

నలందిల్ నవనాథ. ౨ ఆ, ౭౪. పు, 

దూపిడు, దే. స కీ * (దూపళఇడు,) ఆలయించు, 

శ్రమను పెట్టుం “ద్య, త తొోొమిదియముల దూపిడ్డ వానిం 

గని గిరియెత్తుకొని వశ నతడు రం. రా. 

యు, కి 

విలు, దే. అ. (క్రి కే. దప్పినొను. “డా, ..తావస 

పుత్రః 'డాక్ష్మవి,ద్యాసముద్మన్తు లై నకలిదండ్రులు 
దూపిలి యుండ వారలన్గాసీలకుండం గుండ 

నుదకంబుల ముంచంగ,...* రామా ౨, అ. 5౬, 

చమ. 3, ఆ, ౧౨౮ 2, అలయుంశ్రమనొందు 

ఉఊ దూరము వోయి యుండ్వం బడి దూకవిలి వచ్చిన 

స్రాణగాథునిక్ ;ద్వారకవాటగేవాగలదాయ నెదు 

ర్కొ-ని దీర్థమార్చి య్యాహారము పెట్టి , +” కాశీ, 

బి ఆ ౮౦౧; ౮. పరితపించు, “గీ బెదరు గన్నీరు 

; నించు దూవిలుః గృళించుంబంచశరఘాోరళిత చూత 

భల్లభగ్న,మానసాంభోజ యగుచు నమ్హంజా వాణి.” 
రసీక ర) ఈ రా 

గ్యూపుకొను. దే అక్కి, దూపించు. (బ్రా. ) 

యనంగ దూబ యనంగ బేడి నా షండ నామం 

బుగా౭ జనును...” ఆ భా. తృ. క; 2," అవ 

లక్షణము. “సీ, అవలతణబభే గాఖ్య లలరు దూబ 

యనంగ..." ఆం. Js తృ. ఈగ) 8. ఆడు 

గుటీ, భగము. ఆం. ఫె తృ. ర 4. దిబ్బ, 

ఎత్తువ, న చేశము, “సీ ఎలమానిజొంవముల్ బలసిన . 

చెర్త క్రమ్తకొలనిలోవ లిదూబ నెలమ్6 బొదలి.” కు. 

సం. ఆ. ౧౪౮ విణ, అధము(డు, “సీ, భృతికి 
కేదంబు సెప్పెడిదూబ వేదనిందకండు విమోహి 

పొఠంబు గనుట. గీ, చూచి దశకంధరుండు కల 

లూది మణియులి ఊఉ. రా. ఏ, ఆ 3౨% 

దూబటి. చే. విణ, ప్యర్థము; అధికము, వ్యవః-ా- 

దదాబతిఖిర్వు కష 

దూబజది ండి.(దూబఆ ఫతిండిఎకే.ఎప్కువగా 'వెచ్చించి 

తినువాడు. “సీ. పీగు దూబజదిండి మయోచవాం 

డవలతణములాండు గోల వ్రాత్యము బజారిల 

పహూంన. ఎగ ఆఅ, ౧౧౩. ద్వి భల్లా, ౨ ఆ, 

ఏ౮, పు, 0. అ శ్రనుముగా లభించినతిండి తిని 

జీవించువాడు, ్రేరదిండి కొండు... “వ రుద్రో 

సీపు భద్ర, దేవ ద్రుమాటవీ వాటియందు కం! 

దూబజవడిమించబంబవై భికూటన క్రీడను 
నటించితి. ..*”ఖీను, 3, ఆ. ౨౧౧. 

దూబూచి. ద్వి వి. (దూయు శ-బూ చి. “దోబూచది” 

అని బ్రై.వాఎ 1 బాలుర నాడించుటయం దచెడు 

మాట కనుకరణము. “గీ కనుమొజంగి వెలుంల్ 

ముజుంగున నడంగ్కితోొంగి చూచి దూబూచి 

యన్నం గికాక్సిక న్నగం గుమారుల గెంగిట గార 

వించి” సా, ౧, ఆ. ర౯. 2. బాల క్రీ డావిశేనము, 

(శ రు “సీ. వచ్చజాజినుంగుంగ్లొ నుట 

గండ్ర, బుడిబుడి బొదవి దూబూచు లాడి” 

చంద్రో. ౧, ఆఅ ర 

దూముడి. చే వి. (దూయుేముడి) జాజుముడి, 

“డ్ కంగులదాల్ శచెలంగుఆవికళ్ సడలించి 

చెఆంగుబంగరుకొ, రంగు లెసంగువల్ష లు “తెర 

ల్ఫుచుం 'బావడదూము.డ్క్ గళల్ , సింగపుంజిన్నా 

కౌనులను జిక్క గదించి బిగించి కాంతు లుప్పొం 

“ఇడి వేనులం దుదుటుభూషలు గొన్ని చొలంగం 

వేసినన్ ఎ ఊఉ, హరిళ్ళ. 3, అ 3౪. 
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దూయమానము. సం, విణ. (అ. ఆ. అ 1. తపించు 

చున్నది; 2. తపింవం జేయం బడు చున్న ది, వ 

ఇవ్విధంబున మదన వేదనాదూయనూనమానసుఎ 

డగుచు నిట్లని వికర్కించు.” భార. విరా. ౨, ఆ, 
౨౯౦ 

దూయించు. చే. స, శ్రీః (దూయు ఛా. చే) 

sora చొః-చొయవ దూయించుచున్నాను, 

దూయు. బే. ఆ (కి, క. కంద్ర మదకు! “౪ షణు 

ఖుండు మ. ¥రేమున ఫఘవనిత ంబంబు మార. 

చేయం చాలకెల్లిగరినుం దడుపుచుండు వరుణుండు 

రవ్నీంవం భాగ, ౫, స్కాం. ౨౬౫. 2 చొచ్చు, 

త్రటాకించు “గీ. తూకొనను జొచ్చెం జొర 

బాజుం దూతి దూన్తెననం దటాకించె ననమాట 

కర్థమగును,” ఆం భా, తృ, ౧౨౨; 8 వెళ్ల. 

ఆ.. .కల్లవనులు చెప్పుక యొండొొరుల్ ,దడూసి 

రిండ్ల కాకు దూసి*ట్టు.” రుక్సి. ౫ ఈ ౧౧౧; 

ఢీ,(బాణము మొ) చా(టి వెడలు. “చ చతురుల 

లోన చెంతయుళు జాణ వటంచును చేను గాంగి 

లించితి నిటు మాజణుమో మిడంగం జెల్టునె యో 

రసికాగృగణ్య య ద్భుత మగునట్టి బంగరపుబెం 

గరపుంగవం బోలంసీకుచ, ద్వితయము అటొము 

నాటి యలవీంపున దూనె నటంచుం జూాచిలిన్."” 

(కూచిమం చితిమ్మకవి చాటువు); ల. రాచుకొని 
పోవు, వ్యవః-ఆతాయి వాన్మివ (సృక్కనుండి దూసీ 

కొనిపోయినది; 6, చావ మ అల్లు. వా 

చాప దూయుచున్నాండు; 1. గప్పి లితోలోయు. 
వాః=చిం తాకు దూయుచున్నా డు. 

దూయతీంగ. ద్వ వి. (దూయం+ తీంగఎసుదర్శనలత* 
“కీ దూనర యనంగ దూయుతీలో యనంగ 
దుస్సర యనంగ సుదర్శనలత పేరు దనరుచుండు.” 

అం. భె. ద్వి, ౬౫. 

దూయుముడి. చే. వి, (దూయు4ముడి.) జాయిముడి, 
“ప్రీ డ్రిహ్లోస్త్రబంభంబు _ వట్టుండోరపుదూయు 
ముడియె యనాయాసమునను విడువ.” రామా. 
2) ఆ. ౭. 

దూరదర్శి, నం, ని న్. పుం. 1. పండితుడు 2. 

గృద్ద+ విణ. (న్. నీ. న్) 1. దూరమండలివానిని 

జాచువాడు 2. దూరాలోచన కలవా౧డు. 

దూరననోలలు, చే, పి బబ బాల క్రీ డాని శేషము, 

తూరనతుం కాలు. (ట్రై) 
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దూరషౌతనము. నం, వి, ఆ, న దూరమునుండి వడం 
గొట్టుటో. “క, శ స్త్ర కౌరనిపుణుం, డ స్త్ర 
విదుండు దూరపొాకనాఖిలుండు పుర్చస్తాసితరి 
పుండు ధను శా ర పరిజ్ఞానఘనుం డసదృశుండు 

శ క్రిన్* భారం విరా, ౫ ఆ ౬. 

దూరము. నం. వి అ న శే. దవ్వు; 

నున్నది. 

దూరింమే, సం, సః శ్రీః దూరము గా జేయు, "లేకుండం 

జేయు. “క. ఛారాధరగళదురురన,ఛారానిర రము 
నందు దత్త నష్టాలకు, దూరింబిను సనువిషమా, 
కారజ్ఞానములు రూపకం బోక్క_టి గాన్,” 

కాళింది, ళో, ఆ, ౬౩. రుకైం ౪, ఆ. ౭౨. 

దూరికము. సం. విణ, (అ, అ. అ) దూరముగాం 

'జేయంబడినది; పోంగొట్టంబడినది. “చ, (పృతివాత 

రాగకేవభయుం బంకరువా ప వు సపృభవృప చఖొవు దూ, 

రితదురికుక మునీశ్వరవరిద్దు 1 వసిష్టరునోమునిన్. 

, భార. ఆది, ౭, ఆ ౮3. 

దూరీకృకము. సం. విణ, (అ, అ. ఆఅ) పరమా 

'జేయంబడినది. 

దూరీభూకము. సం, విణ, (అ. ఆ. అ) దూరమైనది. 

దూర్యము. సం వ. ఆన 1. మలము, విష్ణ 2, 

గంట్లక చోరము పో 

దూర్వం 1 సం, వి, ఆ. స్త్రీ గణికళి, 
దూజనాడు., చే. స. క్ర" (దూలు+-ఆడు.) నిందించు. 

“కళ ఈకరణి దూజనాడి నయాకృ్ళవ్లమృగంబు 

వల్కు-,లం .తనమనంబు చెణీయం జేయన్ ఎ న్ 

౬ ఈ రావి కవల, ర, అ. ౧౮౦. 

దూటు. చే. స, శ్రీ* నిందించు. “క వీటీండికనంబు 
వెట్టుచు, దూటం బని లేదు నిన్ను.” భె. రా. 
యు. ౨౨౨౯. వరావా 9, ఈ ౪౭; 1. నిందు 

అవకీ ర్తి అన్నీ అనుజ తనుజులుం జెలంలం వియ్య 

ములు నడుగునూలి పోదురు నీకుగా మనుజ 

నాథ, దొరకుం గులనాళ్లనుం డనుదూలు మేలెో 

భారం ఉద్యో. 3, ఆ 3క౧. పారి ఊ ౬, ఈ 

౧౭౬; 2 తగవు, (చూ. దూజాచెవ్వు దూజు 

చేయం) విణ. నింద్యము, గరి ర్రింపందగినదిం “డం. 

దూజసనాజడిచావుమాన్నరగా mc, వు 

౨ దక, 5, ఈ ౧౪౦ ( 

కు దే. అ. శ్ర" (దూజుశవెవ్వు 0) తగవు 

చెట్టు, “గీ ఆమురసరికొల్వనకు వచ్చే సుమ 

2. దవ్వున 
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రుండు, గులుకుంబాలిండ్లగయ్యా శి తలిరుబోం డ్ర, | దూలపోతు, డే, వి. పొమనుండు, ఎప్పుడును దూల 

యారజపుబేరజపుంే:ళత లపుడు జూపి) కచచ్చుకొని 

దూజుఖెవ్చంగ వచ్చుకరణి, "చంద్రా, 3, ఆ, ౨౭. 

దూణుచేయు. చే. ఆ శ్రీ* (దూజు+ చేయు ) తగవు 
చెట్టు. *ఊం ఎవ్వరిం గీడుపల్కితిమొ యొవ్వరిం 

జూడగ నాడినారమో, యొవ్వరి దూయిచేసి 

త్మొ యొవ్వరి మేలు సహింపమెైతి మో. *.* 

మల, ౧) ఈ. ళం, పు 

దూజుదుంకములు. దే. వి బ. చాల, క్రీ డావిశేవము, 

“థీ వహోజములు జాజి ,వాలిపో మాంాళ్ల్ళ కడ 

చాంక దూజుదుంకంబులాడ,” విష. 5, ఆ. ౧౯. 

దూజుదుంశినలు. డే. వి. బ. బాల క్రీ డావిశేవషము. 

“వీ తోంగలిజెప్పల హన సట 
జూాపులు మరు మేలంకొల్పం” మృిక్క.రాఆ ౧౦౧. 

దూఊవడు. దష్ట. అ శ్ (చూటు-?పడు. నిందింపం 

బడు. “వ. కావున న సత్యవ్ర తనిష్థుం డగుయుధిష్టి 

రుండు పొగ డ్తకుం దగువాండు గాని దూజువడ 

నర్గుండు గాం డని వెండియు ని ట్లనియె” భార. 

నిరా. మి ఈ, ౧౮౨; 

దూజెక్కు.. దే. అ. క్రి. (దూజుషాఎక్కుఎ నింద 

నొందు, అవకీ నొందు. “ఉ, =, బంధుసువ్భూ 

జ్ఞనంబు లొాదిక్కు-న నున్న వారు గణుతింపక్ష సంవ 

దశై వధించి దూజెక్కుట దోహ. మండు టను 
నీదురవస్థల కోర్వవచ్చు నే.” భార. ఉద్యో. 3, 
ఆ ౧౨. 

దూల, చే. వి, దురద్క కండూతి. “గీ, దూల జిల నవ 
నన me దురద యనం బరేంగుకి గండూతి 

' ఆం. భాం ద్వి ౧౨౯. 

న జ వి. కండూర, వృతవిశేవము, లకీ 

దూలగొండి యనంగ దురదనొండి యనగ దీంట 

కోవెల యనం దేజరిల్టూం, గండూర.. ౪” 

ద్వి, సర. 

దూలగోవెల. డే. వి. దూలగొండిళ. “కీ మూమెన 

యును చేలమామిన యటీకమామిడి దూలనో వెల 

మేశమేయు. గీ. నాకు,, వాంసక, ఆ,౧౦. 

'దూలగొను, దే. అ. క్రి. (దూల+కొను) దురద 

చెట్టు; కండూతికలదగు, “ద్వి తూటుగట్టిన 

గలవాడు అని (శ ర) “గీ ,.పామనుండు, 
దూలపో తన నిలసిల్దు దురికదూర.” ఆం, భా, 

ద్వి ౧౨.౨. 

దూలము. వై. వి. (నం. స్థూలమ్ ) ఇ టిసోడలప్రై 

అడ్డుగా “వేయు పె పెద్దక జ్ఞ. “క విములమణిమయము 

న క fom గోడలను వేదుల 

గ్కుట్టిమములం బుట్టిన ప్రా కా, రములకు గర మొవ్వు 

చుండ రచియించె సభ.” భార. నభా, ౧, ఆ, 

౧౧. దశా, ౪ అ, ర౯ 

దూవకుండు, సం. విణ, (ఈ షికా. ఆ) 1, శవ్వ 

చేయువాడు; 2. గ. దుష్తుండు, 

దూషణ, నం. ని. ఆ. స్త్రీ దూషించుట, హను 

దూషణము. సం వి. oy న 1. నిందించుట; 2. ఆశే 

“పంచుట వ్రతివాదమువేయుట; త తప్పు, 
దోషము; జీ, పాపము ల్. భంగవజచుట. విణ, 

(ఆ. ఆ. అ 1. ఛంగవజచునది అవమానవజచు 

నది 2. నిందించునది$ ల. తప్వుచేయంనది. 

దూపణీ నము. నం, విణ, (అ. ఆ. అ) దూషింపం 
దగినది. (వెలుచుచున్న 

దూషయల్. సం, శృత్ర. 1. దూషించుచున్న; 2, 

దూషయిత, సం, విణ. (బు. శీ బు.) 1. దూషించు 
వాండు; 9. చెజణ పువాండుం 

దూషిం మే, శ్రీ 1. నిందించు. “పీ. 

దూమ్యుల దుదిదాశ దూషించు” భార ఆర, 

ఇ ఈ ౧౫౭; 2. వీడు, త్యజించు. “వ... 

ఒక్క_ని ౯ రణంబునం గులంబున "కెద్దగు నేని ఖై 

దూషించి కులంబు రశ్నీంచుట ధర ౦బు, 4 

భార సభా. ౨ అ. ౧౯౯. 

దూషిక. సం. వి. అ. స్తీ" 1. కంటిపుసీ 2 కుంచె, 
తూలిక; క. సాలెపురుగు 

స సం 

కరీ అం. భె. | దూషిత. నం, ఏ. అ. స్రీ" చెయుపంబడిన స్త్రీ. గ 

నమసనంబులోం బడ్డమహితపు స్ప్కమాలికయును 

బోలె మనదిరాశీ దుర్ణనుకతమున దూష్మిత గాక 
మున్న...” భార. ఆర. ఇ, అ. ౨౦౧. 

దూషికము. సం. వి అఆ న, తవ్వ, విణ, (అ, ఈ 

అ 1. శెటువంబడినది; 2. నిందింవయుడినది; 8 

ఆంకుమోహబడినది, అఖభిశ_స్తముః 

కన్ను దూలగొన్మ_న్న + 5 వండిశా, firs, దూషిశవ్యము, సం. విణ, (అ, అ, అ) దూషింహ 

౧౦౮ ప్ర. దగినది, 
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దూవ్యమాణము, సం, విణ, (అ, ఆ. అ) దూష్మించం 

బడుచున్నది 

దూస్యుము, సం. వి ఆన l. గుడారము, జేరా; 

డి. వస్త్రము; త "విమము; కీ, చీము. విణ, (అ 
అ, ౪.) 1. నింద్యము; చేయరానిది. “క. విను 

(వద్యుమ్నా దిభవ్య త్రనయులయెడ నైన "జేకతంబున 
చేక్కాసనమున నుండుట దూష్యుం,బని యె 

గుము సతులచరిక లతినువ్కు_రముత్ భార, ఆక, 
క్కి ఆ. ౨౨౦; 2. చెటువందగినది. 

దూష్యుండు. సం. వి. అ. పుం, రాజనో హొ రాజ్యోవ 

ఫఘాతకుండు. విణ, (అ, అ, అ) దూషింవందగిన 
(ది 

నాదు. ను 

బతబలాఢుం తత బలు విపుళ౯ారవంతుండు 

విగ తార్థసార్థుల నవసరం బెజిగ వాండశ వు 

మును దూవ్య్యలం దుదిదాక దూషించు, శ” 
భార ఆర ఇ, అ, ౧౫౭. 

దూసర, చే. ఏ, నుదర్శవలత శీ. “సీ, ,,దూసర యనంగ, 
దూయుతీయ యనంగ దుస్సర యనల సుదర్శన 
లతెపీరు దనరుచుండులో ఆం. భా ద్వి. జ్ర 

దూసరి, జే* వి, 1. అపవాదము, (చూ. దూసరి 
కాడు; 2. తృణవిశేషము. (శ, రు బ, ఛాన్య 
విశేషము, “సీ, తృణభాన్యములం వెలంగు,గును 

కఆ దూసరుల్ గొలివె లనంగను...” అం. ఫా. 
ద్వి ౨౨౯. 

దూసరికాండు, బే, విణ. (దూసరిగాకాండు) అవ 

వాదమువేయువాండు, “ఆ దోనకారి మైన 
దూసరికాంటై నం బగతుండై న 'వేదబావ్యుం డైన; 

పట్టి లేనిపేదవానికిం దగు దివి భనికునకు నొసంగం 
దగదు వేము.” వేమన ౨౫౬౧. 

దూసరిబియ్యము. జే. వి. (దూసరిగా బియ్యము ) అడ 
విళో వండుధాన్యవిశేషము. “వం, ఒడినెప్రాలు 

దూసరిబియ్యంబు నివ్వరివడ్ల్డు గునుకు లూదరు 

లాదిగాం గ లుగువన్య ధాన్యంబులు. ఎం” పీ శకుం, 

రాజ్యవదస్థుం డరాజ్యిపదస్థులం 

కి, అ. ౧-౨9. 

దూసలు. దే, వి టం థాన్యవిశీవము. “వ, తేట 

చలములు నూందుఘుటికలు గాజుకడియములు 

జాజికునునులు దూనలం భీనుగుచిలు  ేడాకు 
"మొలకలు గుజ్జరులు .. వ్రబం, ౧౧౨ 

దూళి, వై. వి (వం, ధూళి) “రేణువు పరాగము, 

దుమ్ము. “క ఆకూళితోడం గుడిచిన,నీదుర్ణనంబు 

1569 ద్భ శా 

వచ్చె నిది యొజకీగెడుసం, చేదనరు పూొర్వపుణ్యఫ, 
లోదయమున గలిగె... భార ఆను ౪ ఈ 
నిం, మార్క, ౬, అ, ౧౦౭. 1 

దృ 
దృంభువు. సం. వి, ఊం స్త్రీ, పామునర్పము. “ళా 

జంబూద్వీపములోన నెంకయుః ప్రశ స్స్తం బైన 
దీనికొన టద్ద ఏం భూకు ండలజాటకోటరకుటీ ధృ త్స ర్ 
ద్థనీవీ చి కాలంబిస్వీన్న న వేందుకందళను ఛాలం కార 
వృారై రఖరికొ జంబూకావ్యము చేనెదన్ బుధజన 
శాఘానిరాఘాటకన్. జై. ౧, ఆ ౧౦. పుం 
1, వజ్రాయుధము. రి సూర్యుండు; ర. యముడు; 
4 రాటు 

దృక్కుః నం, విం వ్, స్తీ 1, కన్ను; గై చూపు, 

దృష్టి; లే. బుద. 

దృఢగ్యాత్రిక. సం. వి ఈ స్త్రీ 1. వటికబెల్లము, 
కండచశక్కెర్య 2, దృఢశరీరము గల స్త్రీ, ' 

దృఢనీరము. సం, వి, ఆ పుం, కొచ్ళెరళ్లో ” 
నృఢము. సం. వి. అ. న. కే, ఇనుము; 8, అతిశయము 

విడువనిది,పట్టు గలది; 8. బలము గలది; 4, లావై 
నదిసూలమం, 

దృఢీకరణము. సం. వి. ఆ న, దృఢవజచుట. 
దృఢీకరించే, సం. న. డ్రం దృథఢపజచు, నిశ్చయించు- 

“క. మేనక కొంతసేపు యోజన ప్రకటించి. 
దృఢీకరించి వచరించీ వెసన్.” సావి, ౧) ఆ. 39. 

దృఢీకారము. సం, = దృఢీకరణము. 
దృతము. సం. విణ. (అ, అ, ఆ) ఆదరించంబడినది. 

దృతి. సం వి ఇ పుం, శీ 1, కొలిమితి తి డి, (ఆ వే 
తోలు; రి. చేయ; 4. మేఘము, 

దృషప్తుడు. సం, విణ, (ఆ, ఆ అ) 1. హర్షి౦ చిన 
వాండు; డి. గర్వించిన వాండు, : 

దృబ్ధము. సం. వి అ. న, 1. భయము; 2, (గ్రచ్చుట, 
గగనము, విణ, (అ. ఆ, అ) 1. భయవడినది 
భిత్రమ్యు 2. Se Sn 

ద్య న సం, బి ల, ౮" (గగ్రుచ్చుట, గృథనము, 

దృశం నం, ని. ఈ స్తీ" కన్నం 

దృశానుండు, సం. వి. అ పుం, 1. ఉపాధ్యాయుడు 

ర, లోక పాలకుడు, 

గ్ 
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ద్భళి, సం, పి ఇర స్తీ 1. కన్ను; 2, శాస్త్రము దృష్తించు, సం. నం శ్రీ, l. చూచు, కక శతపర్షం 

3, ప్రకాశము; టే చూఫు దృష్టి, 

బృకింయే' ఆ. క్రీ కనబడు వత్యమీమగు. 

“ఉ, అతవ మీచ్చ మెచ్చి శివుడు... జగ 

దద్నుకభంగి దృశింవ నమ్మభుం, జాతతభ _క్లియు కి 

నఠుఃడై నుతియింపి నచేకరీతులన్.” ఊఉ. రా, ౭, 

ఆ, 3౬. (చున్నది. 

దృశ్యమానము, సం. విణ, (అ. అ, అ) చూడంబడు 

దృశ్యము. సం. వి అ, న కనంబడువస్తువు విణ. 

(ఆ. ఆ. అ) క, చూడందగినది 2 కంటి కిం 

చయినది; 3. తెలిసికొనందగినది. 

దృవత్తు, సం, వి. ద్. స్తీ" 1, 

దృష్టము- సం, వి. అ. న 1. రాజునకు తనబలము 

వలన గాని పగవారివలనం గాని పుట్టుఖయము; 

2, దర్శనముచూఫు; 8. సాకాత్మా_రము; 4. 
డదృహైంకము. “ద,,,మో రెజుంగశె యనంతఫల 

ప్రద మన్న దానమే, తెలుపగనేల పేజి యొక 
దృష్టము వెప్పెదం జీ తృగింపుండాల భో. 32, ఆ 

౨౭౫. ౧, ఈ ౧౭౨. విణ, (అ. అ, అ). 

చూడంబడినది; 2. అనుభవింపంబడినది; 3. ఆలి 

యంబడినది. “వ ,. , ఇవ్విధం 'బెకుంగుదో యొజుం 

గవో యని దృష్టంబు గావించుటశేె , , ౪” హరి. 

ఊసు అ, ౧౩౨౨. | 

దృస్టరజ. సం. వి. ఆ, స్తీ" సమర్తాడినపడుచు. 

క క నరం. ఏ ఆ. పుం. 1. డదావారణము; 

ల శాస్త్రము; తె. బాపు; 4 ఒకయర్థాలం'కా 

రము. నరస, ౫ అ. ౧౫౧-౧౫౬. 

దృష్టాంతీకరించే. క్రీ” ఉదావారించు. 

“వ, శషీరాజవదన రాజ పాణిగృహణంబు దృష్టోం 

తీకరించి వలికిన sn hE నర 

బెయ్యది.. +” నెష, ౬ ఈ ౬౫, 

దృష్టి. సం, వి య స్తీ ఎ క కన్ను; 2. చూపు, 
చూచుట; లే. అభిప్రాయము; కీ. ప కాళము; 

ర్ ఎజుక్కజ్ఞానము; 6దృష్టిదోషము, “ క “'తైలియం 

జాచినయడల దృష్టి శాశునొ యని వేడ్క 

దీజయగం జూడ వెజతు నిన్ను” సా, ఏ, అ 

౧౦౦. భార, అది. రా ఆ ౧౦౬ ౯. మెవ్వు, 
“గ, ..నాపాటీగొల్ల,లిచ్చ మెచ్చ నసీదృష్టికి 

ఇక్క గదుఫు,నరయ ేర్తు, , 

ఆ, ౨౭౯. 

నం. 

తాయి; 2, సశ్నికల్లు. 

సనం. స. 

భార. విరా.ణ: | చెంచేనము 

బులనుండియు,తీత్ వర్షము లేనికతన శిథిలం 
బగు చో,నతి వృష్టి మించె “జలనిధి, గతి దృష్టించితివె 

ముజ్జగ ౦బులు ముంచున్* దశా, ౧) ఆ. ౧౭౩, 

చైవ. ౭, అ. ౧౬౦; 2. వరకీలించు,పరికించు. 

“ద్వి దృష్తికి దా(టినకేజంబుచాడు దృష్షించి 

చాచిన బెలుపగువాందుల బన. ౧౪౫ పుం 

దృష్టిదండ, మి. వి. (దృష్టి దండ) దృష్టిదోషము 

తగులకుండదుటడె వేయుదండ. “*ఊు...వఫూచెల 

నొల్సును 'బెద్దగంటసిం,గారపుద  ప్రిదండ "మెడగజ్జల 

వీరులు నండె లొప్ప ..” హంస ౫ ఆ ౯౬ 

దృష్ట్రీదీయు. మి, అ. | క్రీ. (దృష్టిశోతీయు) దృష్టి 
దోవవరిహారార్లము దీపము. మెం, చుట్టుంద్రి వ్వ, 

“చద వల నగునబ్దరూపముల6 చ్యాకృము జ్యోతి 

Soe Tee శని యన్యలపుల సీతం డ్రి మొగ 

వానికి చాసిగ దృష్టి ధీసీ వన్” రాధికా, ౨; 

ఆ. ౫9. 

దృష్టివట్టు, మి, అ. శ్రీ (దృష్రిశావట్టుఎ కన్సట్టు, 

కక్ష ఒకనరునిని కృమము మా,టికిం బొగ డెద వింత 

కడు గడిందిగ మనయీ,లికకుం గలయోథధవీర, 

(వకరము నీకేల దృష్టివట్టదు చెపుమా.” రాస్టప 
ర, అ, ౫౭. 

దృష్తికిడుక. మి. వి. (దృష్టీ+-కిడుక.) సస్యాదులకు 
దృష్టిదోవము తగులకుండుటకు నున్న ముతోను 
మసితోను బొట్టు పొడిచి కగిలించువిదుక. “సీ, 
te గ దృషిపిడుతలచం 

దాన వీను లొప్ప,” చంద్ర. వ, ౧, అ, ౬రా 

దృష్టిభొట్లు. మీ, వి (చృష్టి+- బొట్టు దృష్టిడోవము 

తగులకుండుటడౌ పెట్టుకొనుబొట్లు. “ము తొలు 
గం వన్నలం గింపుమై నలంది తోడ్తో బ్ర్వాళా 
కన్ని గ న్నలయశ్చాపని చానమార్చ ౫ మును గన్నీ 
రుబ్బెనా నూక్నర,్లు శులు మించెన్ పిదపన్ నిరుద్ధ 

సలిలంబుల్ వర్వె నా వెన్నెలల్ ,నలువొంచెం 

బయి దృష్టిబొట్లనగం జివ్నాం బొప్పె నీల 

ద్యుతిన్* చంద్ర. రాఅ. ౭3, ' 

దె 

చెంగు దే. స శ్రీః సంభోగించు. చంద. వి, ౨ 

ఆ. ఈ౯. వి, సంభోగము. శ్రీడాం పీక, ౫౩. పు, 

దంచేనము. (కోటలు మున్నగునవి 

ద్రద్దలుకొట్టుట పవయోగించు ఆయుభవిశేనము,) 
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కీ, కషధికృతెలములం బకముసేయంబడువారు 

చెంచనంబుల నేయ డృెట్లవారు.” కవిక *% 

ఆ. ౧౧౨. 

చైందము. బే. వి, +డెందము,మనస్సు. 

మ్మాత్రు,6గా,'చెందమునం 

మప్పని.. 

దైవగువ, దే. ఏ. (బాణములు) తాంకటయం దగు 
ధ్వని కనుకరణము. “చ. అపుడు యుంగంధరో 

జ ఏలశరాసనను క్ష శర్మ వృదానముక్క్ చెదగువం 
చాంకీ వక్షములం చ్రైంచి షొనల్ ఉగటార్ప..” 

చంద్రాం జ, అ ౧౦౬. 

చెప్పము. చే. వి బాణాదుల శెదుట నిల్పినకృ త్రిమ 
లక్ష్యము, “చ. అలికులవేణి 'జెవ్చయిడ కొనర 
పాలుండు నూచుచుండె న్రిళ్చలమలిం గాము 

తూపులకు జానుగ నిల్పినచవ్నమో యశన్.” 

వోడ. ౮ ఆ. ర౫*. భో. ౭, ఆ. ౭౦. 

చెవ్నరము, బే. వి. 1. అవద. “క. చెవ్బర మప్పురు 
ఫా గృణి కె ప్పాటళు గలుగచేర “చెందును...” 
భౌ. రా. అర. ౨, ఆ. ౭౧. భా. రా, కిష్కి_౦. 

౨౬౭; 2. దురు_క్టి, వెడుమాట. “చ, పరమపవతి 
చ్రశన్ సం దపస్వీని( 'బాండవధర్మ వల్ని ధర్శ 

రత నయోనిజం బ్, కృలిమానవభామినిగాః దలంచి 

-జ్రుష్పరములం వల్క_6గాం దగుణె,.,” భార. 
నభా. ౨౩ ఆ. ౨% 8, అతిశయము, అఆధిక్యము, 

“గ దినదినంబుశు గసీకాటునెనకువలన, దప్పితీజని 
తమకంబు చ్బరంబుంబావ సమకట్టి జూరుం 

డప్పాజుం డనతి్కినెత్తుకొనిపోవ నిందందు నెడరు 

వేచె.” పాండు, 3౨, అ, ౭౨; ఉం విధము,రీతి. 

“వ. ..ఊంతలు గృమ్లినలీలను పొంగుపాణీనచరి 
యను “వలలు వేసినపొందికను నుడిగాలిపవీచుజప్ప 

రంబున,..”, వబంధ. ౭౮౮. విణ 1. అధికము, 

గొప్పది. “డ్, దిగ్గన వచ్చె శంకరుండు "జెచ్బర 

మెనవడిం జేముర్చుచున్ ి వార ౧, అ. ఎం. 

రంగా. 3, ఆ ౧౩౧; 2. విషమము “కం, 

ఆరుల తెజంగరయంచు 'వా శెదురునడచునట్టి 

దయిన డ్రావ్పరపుంచెరువ్రున డక్పిం, బొరసినయెడ 

విడియుచోటం బొడుచు టురవనన్. భార. శాం. 

3, ఆ. ఈ, భో. ౫ ఆ. ౯౮ 8, అపత్కరము, 
ఆనర్థ దాయకము. “టా... +విప్రుమాశ్రుంగా,'బెంద 

మునం దలంచితివా చెప్పర మచ్చని నన్ను విన్న 

జా స విపు 
శిఖ ఈం 

దలంచితివొ ఇచ్చర 

దళా. ౨9, అం ౨ణొం 
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సోోవిందధ  తాబ్టరోచిరరవిందభవాదులు దల్ల డీం 

వరే దశా, ౨, అ. ౨౯ వర. ౨, ఆ. ౫౧. 
చెప్పరించే. బే, స, ,కి,.. అవదనొందించుు చంపు, 

“ద,,.చంది ద్రిణి ని కి, య వాంఛదీరన్వే వరిణయ 

మాదు నాకటిలభావపన కి, కి, య చప్పరింతు మే 
సరణి భుటించునో కరభసాకేవమూ ర్ల ర్హిివన్న 
ఆ ౧ర౨. 

చెప్పరిలు. చే, ఆ. డ్రీ* బౌధనొందు. “క, అవ్వడు 

సాందీపని మన, చోవ్పరయుచు వచ్చి వానసోంకు 

నను వలిం,బెచ్పరిలుటం గని ఖేదం, బువ్పతిలం 

బలె... భాగ. ౧౦, నస్యం. ఊ ౧౦౦9. 

(శ. ర. "పొ, “తెప్పిలీలంబలికె' అని ముది ద్క 

దెపష్పణీకము. బే వి. తతత. బాధ, 

“క కంం తెంచి కరిమదము నే, డ్లెఐం దొండం బె త్తి 

సేయ చెప్పణికమునం, గొఅసంది దాొ(కి నేలకు, 

నొఆణినసింగంపు:గొదమయొ వృమరంగన్ నిర్వ, 

౧౦, ఆ. ౨౯. 

"ఇప్పు, దే, స, డి 1. నిందించు. “ఆ, వాలులోన్నుం 

నవయు పలిచన్నురగవయునే, కాని యొండు 

రూపు గాన రాక్క యిగురుంబోండి యుంటె నింకం 

జిక్కినయవస్థ శెప్ప నేల విధిని జవ్ప్చ నేల, ”రామా. 
౬ఒ, అ, ౧౨౬. చంద్రా. ౪, అ, ౧౮౯ 2. ఎత్తి 

పొడుచు. *వ,,,మోమోటను లేక చుల్లరపు 

వాకుల చెప్పీ చెప్పి నరబదులక్ చేరు వారును. . 
ప్రబంధ. ౭౮౮ కాకీ. ర, ఆ ౧౨౫ 

'చెబ్బ. డే.ఏ. 1. చేటు, సెట్టు. “ళీ, 4 నేనొక్కుదెల్బం 

బరిమార్తు ధరణి. నొబ్బునం “సాలన్” దశా. ౨ 

ఆ. రఈ౨క; 2. గాయము, గంటు (వ్యవః--ఆకని 

'చెబ్బకు మందు రాచి రమ్ము; 3. నష్టము* (వ్యవః- 

Mi దానికి 'పెద్దదెబ్బ తగిలినది. 

జెబ్బనొను. దే అ. ,క్కి* (దాబ్బ+కొను కొట్టు. “కం 
గబ్బున mu చెబ్బగొనుచు."్ శీవరా, 

ర, ఆ, ౮౧. 

చెబ్బలాడు. బే.ఆ క్రి * (దెబ్బలు ఆడు.) 1s + యుద్ధము 
చేయు,ఫోరు, సే = సరిజాబ్బలాడుచో జాంబవం 

తున్నిగ్తుద్దు కోశెక్కలోం గుట్టు పోశెనొక్క్మా” 
వీ, నార ఏ9, 2 తగవులాడు కలహించు. 

(వ్యవః=ఆసోదరు లెప్పుడును 'ెబ్బలాడుకొను 
చుందురు, వై 



దెబ్బ 

"టైభ్బనలర చే. వి, బ. ఛాన్యవిశేషము. “సీ, నివ్వరుల్ 
చెబ్బసల్ సీరుకావులు గాజుకప్పెరల్ కురువ 

డాల్ కంటసరులు.”* వాం; ఈ, ఆ. ౧౨౮ 

చబ్బాటు. చే, వి. (చెబ్బ+ఆటు.) బలిస్ట మైనవానం 

(శ. ర 

చెబ్బు. చే, వి. కీ్ఫుము. లకీ కటిసూ శ, మేపాటి 
గట్టి బాచండ యిని 'జెబ్బున "మొలత్రాడు డ్రైంచె 

నొక తె మృ. వి ౨, అ. ౭.౨, 

చెస వై. ఏ. (నం. దిశాం 1. దిక్కు, “వీ భన 

వీణా వేణురణి తాశుసారమై రనగీతరన "మెల్ల చెసల 

చెసర,. భార, ఆది. ౭, ఆ. ౧౭౨. భార, (దో. 
౨ ఆ. ౫౭; 2. వైపు పౌర్ళషము, “క, తెరు 

వి మని యటు లడుగుము; సరభీసగతి నుదక మిరు 

చనల చాయం గడుకొ, బరుపునం బోవలో 

నయ్యెడుందరుణీ యరుగు మజకాలం తడి గాకుం 
డన్.” భో, ఏ, అ, ౨౩. పను, ౧3 ఈ ౬; 8. 

శరణము. “చ జితదనుజాన్వయుండు యదు 

సింపు6డు వెన్నుడు ముట్టి నిక బరి,తతబలు 

జేయ సాకు చెన గల్లు టెళీంగదు గాక యర్త 

టిన్” భార. ఆర. ఇ, ఆ, ౧౮౫. భార. ఆశ్ర, 

౨ ఈ ౧౬౧; ఓ చోటు, చ్రదేశము, “న 

అట్టికలథాళశిఖరిం బుహ్పిపచయముు సేయు 

వేడుక బొొదరిండ్లణాయలందుం, దిరుగుచుండి 

యొకానిొకజసం దృణంబు, దళముగా వాత 

మొలచినబలమునందు.” స్వాం ర, ఆ. ౭౮. క 

సం ౧౦, ఆ. ౧౫౭; ర, వతము, తెగ, “క,., 

బది కల్యాణాభ్యుదయని భానము మా కని,వ్చూద 

యంబులం దలంచుచుండి రిరుజినవారల్ ఎ” వార. 

జు ఆ. ౧౦౭. భార. భీ, 3, ఆ 3౧; 6. 

వంచ మావిళ _క్ర్యర్థకము, (వలను, “గీ. రాజవర 

రాజుదెనః బ్రతిగ్రవాము విషము” భార. ఆను, 
3, ఆ. ౨౧౫ భార విరా, ౨, ఆ. ౧౦౮ 7. 

స ప్తమివిభ _క్ష్యర్థము, (దీనికాయాయెడల మింద, 

విషయము ఎద మొ అర్హములు వచ్చును.) “ఊం, 

ఎక్కడిమాట గొల్లకన మించుకయేనియు లేదు 
నీచెసన్* భార విరా, ౧) ఆ. ౨౮౧. నైవ. 
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దున్న రృస్నము ణెవమున, సీదుర్దళకం టే నింక నేచెస 
యగునోల మార్క: ౧, ఆ. ౨౪౦. భార, విరా, 

౧, ఆ. ౧౮౨; 8. విధము రీతి. “క. ,నీనమొైగు 

మోచెస సొం'ెడలి యుంట నెటు లోర్వనగున్. 

అచ్చ. యు. విరాగి దశా, ౧, ఈ ౧౪. 

'జెనకట్టు. ద్వ, వి, (చెస+కట్టు.) చోరసాధనవిశేషము. 
“వీ ములుదోరణము బట్ట'మొల త్రాటికటువా౭డి 

శైదువు 'జెసకట్టు కావుబొట్లు” వేం. వంచ, 3, 

ఆ, దర్గా, 

'చెనవెడు. ద్వ, అ. శ్రీ" (చెనసాచెడు.) దిక్కు మాలు, 

గలిలేకుండు. “వ...నరనారాయణు ల పారవరా 

కృములై యనురవీఠరుల. బెక్కండృం జంపీన 

నుక్క_డంగి చెనచెడి యసురులు,, “సముద్ర, ౦బు 

సొచ్చిన...” భార. ఆది. ౨, అ. ౨౫. ఊఉ, రా, 
ధ, అ ౨౮% 

చెసపడు. వై. అ. క్రి. (బెసపడుం. 1. దుస్థితి 
నొందు. “క. వడి నొడిసీ పట్టుకొని చెస్సవడ 

నొడలుం దొడలు బడలు వడ నొక్కి. ముదం, 

బడర దిగ మ్రింగి వలసిన,కడ కరి గన్, , వేం. 
వంచ. 3, అ, 9౭౫%; 2. బాధవడు, “క ఈ 

దుర్భిమార వమున్క చేదరియుం జేర లేక యిదిగో 

చీక్కానై చసపడుచున్నారము, పెదలి యిక 

చెన్నిపాట్లం బడుదుమొ మోందన్,” విద్ణు, నాం 
3, ఈ ౧౮౬, 

జ 
చే. ఛే, వి. గుజ్జము లోనగువానిని దోలుటయం దగు 

ననుకరణము. “శా. రా జండక్ బలుపైనవేంట 

కమిచే రాగిల్లి కంగేల్సివై,'నేజా ద్రివ్వుచు లాగి 
వాగే బలిమికొ చే యంచు నొక్ష మడిక,చేజీం 

దోలిన,...౨ య, ౨, ఆ ౨౭. ” 

చేండ్ర,. చే. ఏ, సాలీలలో నొకతెగవాయ, తంతు 

వాయభేదము. “సీ, తంతువాయాఖిథధ దనరు 

మగ్గరి యన సేంకకాం డనంగను నేంళరి యనం 

దో౭చుం దజ్భేదముల్ === దేండ్ర యనంగను 

జేండ్ర, యనగ.” ఆం. భా. ద్వి, ౨౮౨. 

జేయ. దే. అ, క్రి. విజ్ఞలతో జరుగు. (శ. రు 
5, ఆ, ౧9. (సం, దశా 1. అవస్థ, స్థితి. 1 'జేదీవ్యమానము. సన వ్ (అ, ఈ అ మిక్కిలి 

కీచకుడు బ్రేటువడి కన, సీచపుదెన యొరు 

లెజుంగచేరక యుండక్ , లేచి, , భార. విరా, 
(వ, కౌళించునది, “ఆ. తేజ మృవ్ర మేయిదేదీవ్య 
మాననిర్వికృతినహిమ  దుర్నిరీత్య మయ్యె,” 

౨ ఈ ౭౧౩ 0; 2. దుర్దశ, దురవస్థ, “క, ఈ భార. ఫ్ధీన్ష, ౧, ఈ ౨౧౧ 
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దేనము. వై. వి, (సం, ధ్యానమ్) ధ్యానము. “ఆ. | చేవగణిక, నం. వి. ఆ, స్త్రీ స్వర్వే క్వ. అవ్బరస 
దాన 'మొసంగుకన్న 'చేనంబు మణి హెచ్చు,జేన | చేవగాంధారి. సం. వి. ఈ స్త్రీ. ఇరువదినాలుగు స్త్రీ 
మొసగుకన్నం 'బెలివి పెచ్చు, తెలివికన్న నాస రాగములో నొకటి, వాంస. *% ఆ, ర౨౨. 
చెగచేసినది హెచ్చు...” వేమన. ౧, ఫా, ౮౮. దేవగ్ళవాము, సం, వి, ఆ, న 1, గుడి; 8. రాచనగరు. 

దేజై చే. విణ. 1. మూర్జుడు. అధముండు. “సీ. | చేవటుండు, సం, విణ, (ఆ ఆ, అ) శిల్పి. 
జేబెలం గనుంగోన్న వబలి( జూపుచు దాసీ దేవత. సం. వ ఆ. శ్రీః 1. "వేలుపు, 2, 'దేవత్వము; 
క తెలం గన్న దారసిలుచు. మల్ల *.3౨,ఆ, ౧౦ 3, క్షా చేంద్రియము, : 
2, వికృతము. “ద్వి ,.;వయస్పుదిగిపోయి వల్లిక | చేవతరువు, సం, వి. ఊఉ. పుం. 1. రావి, అశ్వత్థము; 
జేబెళూవమును వగమాలి బ్రతికి యెవ్వరి నుద్ధ 2. కల్పవృతము; 3, రచ్చ మ్రాను. 
రింప” ద్వి, శ సా, ౨ అ ౬౯ ఫు దేవతాడి. మి. వి. జేవతాళము,  డావరడంగి?. “సీ. 

జేయము. సం విణ. (అ. ఈ అ) ఈయందగినది. డావరడంగి నా దేవతా డన,,, దేవ. గీ. తాళ 
దేరిజే. చే. వి. ఒకవిధమైనగుణారము. “ఊఉ పంత, నామంబు...” ఆం. భా, ద్వి, ౫౧. 

ముతో హుటాహుటిన: బౌంజులలోవలం జొచ్చి | చేవదత్తము. సం. వి, ఆ, పుం, 1, ఆవులింతను గలి 
సైన్య మింతింతలం గాంగ ఖడ్డ్దవాతి. 'ద్రైంచెద గించునొకఉావవాయువు; 2 అర్జునునిశంఖముం 
దేరిజత్రాట్ల మోర లీచెంకచె యుండి కన్లొన్గండు విణ. (అ. ఆ అ) 1. దేవతలచేత నీయయంబడినది; 
... "కృష్ణ 3, ఆ. 3౬. కువల. ౨, అ. రర. 2. జేవతలకు సమర్పించయుడినది. 

దేరిజేము. దే. వి. ఒకవిధమైనగుడారను, “క... | దేవదారి. మి. వి, జేవదారువుళీ. “గీ. జేవదారి యనం 
అతడు దేరిజేపుంద్రూట్ల జెగంగోేసి వెసన్,” కృష్ణ. | జను దేవదారు.” ఆం, భా, ద్వి. ఈఠా 
3, ఆ. 3౬. దేవదారు. సం, వి, ఊ నః ఓ కానొకవృతము, 

చేవదారువు, సం వి, ఊ పుం. ఒకానొకవృతము, 
చేవ డేవుండు. సం. వి, ఆ, ఫ్రం. 1. బ్రా; 2 నిమ్షువు; 

లె, శివ్చండుం 

చేవధానిం సం, వి. ఈ స్తీ" ఇంద్రపురి ఆనురావలి, 

దేవన సం, వి, ఆ, స్రీ 1. జూదము; 2. శ్రీడః లె 

చేవ, కొలువు; 4 విలాసము, వరిచేవనము. 

జేవనము. సం. వి, అ, పుం పాచిక, న. 1. శ్రీడః 
2. జూదము; 8. వ్యవవారము! క. జిగి దీప్తి 5 
గాలువనిచ్చ, జిగీమ; 6. పొగడ్త, స్తుతి 7. విలా 
పము పరిదేవనము; రీ. తామరపువ్వు, పదృము; 

దేరీజే. దే. ఏ. ఒకవిధమైనగుడారఘు. “మ చల 
మొప్పకొ మరుపాదుసాహిజగముల్ సాధింప 
దండెత్తి మత్తిలి, ద్ర హాండపుంంపుం దళ్కు 

అురుకాదేరీజు లె త్పింప నం దలియ స్తాచలఫూర్వ 

ఎకెలశిఖర న్షంభాగ భాగ ంబులం, గలమాణిక్యపుబి 

శృ్షలో యనం దం గంజా _వ్రచంద్రాకృళుళ్. ట్ 

భాను, ఈ, ఆ. ౫౪. 

చేవ, నం. వి. అ. త్రీ మెట్టతానురళో, బు, పుం. 

మగనిసోదరుండు, చేవరుండు, 

దేవకన్య. సం, వి, అం త్రీ 1. అప్బరన; 2 దేవతాకన్య, 

చేవక్రీయము.*సం. విణ. (ఆ. ఆ, అ) చేవసంబంధమై| 9+ గతి, గమనము. 
నది, దివ్యము. దేవనాగరి, సం, వి. ఆ. స్త్రీ చేవ థాహిలిసి, 

'దేపకుండు, నం, విణ, (అ, విక అ) వే, వా దేవవతి. సం. వి. ఇ. పుం, ఇందద్రుండు, 
ళించువాండు 2. దేవ తాతుల్యుండు; 9, జూద | దేవషగ్గము, సం, వి అం పుం 1. ఆకాశమందలి 

మాడువాండు; కీ. (క్రీ డించువాండు. ఛాయాపథము; 2 చేవయానము, అర్చిరాడి 
చేవ క్రియ, సం, వి, ఆ, స్తే" ఇరువది నాలుగు వీ రాగ మార్గము. 

ములలో నొకటి. (సంగీ) “సీ, 'దేవ్యక్సి యాం, చేవవర్ణము. సం, వి, అ, న మాచివత్తి శ, 
దోళి చేవగాంభారియు గోళ గుండ క్రి యాబోర దేవభ్రావ్యాణు[డు. సం. ఏ, ఆ, పుం చేపవూజవలనం 
3 హంస, ర్య అ, ౧౨. జీవించువాండువూలారి 

దేవఖాకము, సం, వి, అ. న 1. గువ్వా 2, అఖా | జేవఛపనముం, సం వి, ఈ న 1 చేవాలయము,గుడి; 

తమ్ము 9, కోశేయు, 2, స్వర్హము; తె, రావిశేం 
+ 
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జేవభూలో సం, వి. ఇ. స్త్రీ గంగ జేవరవారు. ద్వ వి. (బేవరగావారు) = జేవర, 
- జేవభూయము, సం, వి, అ. న దేవక్వము. నైవ. ౨)| (యుష్కదర్ధకము) “చ,..మోరు త్రిలోకవేదు 

ఆ, ౮౬. ల్రీద్భశమహిమంబు మోకె తగు జేవరవారి క వేద్య 

'జేవభోజనము, సం. వి అ, న అమృతము. మెద్ది యాదిశలం జరించు"షేరు గల దేవబువ్యల్ 
- చేవమణి, సం, వి ఇ. పుం 1, విష్టువువతమందలి మిము బోల "రవ్వరున్ రంగా. ౧, అ. ౭౭, 

రళ్నము,కౌన్తుభము; ర సూర్యుండు; 0, గుజ్జము జేవరుండు. సం. ఏ. అ. పుం. మగనితో (బుట్టిన వా౭డు, 

మెడయందలినుడి; 4. జేవక్రలలో శ్రేష్రండు; చేవలః(డు. సం, వి అ, పుం. 1. శూజారి; 2. ఛార్మి 

ర శివుండు; 6. చింతామణి. కుడు; రి. నారదుండు; కీ. మగనితో (బుట్టిన 

జేవమాకృ్ళకము. సం, విణ. (అ. ఆఅ, అ వాననీళ్ల వండు, 

చేక వండెడుసస్యము గలబేశము. (వ్యతి. నదీ | దేవళము, వై. వి, (సం. జేవాలయః.) కోవెలుచేనా 

మాతృకము ) లయము. “క కౌలేయక మిట్టనియెను,గాలాంజన 

జేవమాసము. సం. వి, అ, పుం, 1, గర్భము కలిగినది మచెడిగిరినిం గలదేవళముం,బాలింవ నితనిం బను 

మొదలు ఎనిమిదవమాసము; 8. చేవళామానము | పము...” ఊ రా, ౭, అ. ౨౧. జాన్నావీ, ౧, 
ననుసరించినమాసము. ఆ. ౬౨. 

జేవము. సం, వి. ఆ పుం. 1, రీ ఆట; 2. పొద దేవళ్ల పెట్టె. వై. వి. (జేవళ్లు+ పెట) దేవతార్చనపుం 

రసము, న. ఇంద్రియముం బెట్రె;దేవవిగ్సృవాము లుంచుపెట్రి. “సే. నట్టింట 

జేవయజనము. నం: వి అ. న యజ్ఞముచేయు | ేవక్షీ పెట్టం బెట్టితిన్నెం గొట్టించి వెసం బంది 
సానము,'బేది. గూడు సేసె.” శుక. 3, ఆ. ౫౦. 

Fe ము. సం. వి. ఆ. పుం. గృవాస్థులు నిత్యము ష్ స న 1, చేవతలమా రము, 

చేయవలసినవోమరూవ మగుయజ్ఞ ము, (ఇది hls : 
పంచమనోయజ్ఞ ములలో నొకటి.) చేవవాణి, నం, వి, ఈ, హ్ l. ఆకాశ వాణిఆ కా 

'జేవయానము: సం. వి, ఆ. పుం. అఆర్చిరాదిమార్లము, శాదులనుండి వినబడుదేవతలవాక్కు; 2. సం 

న, విమానము. స్కృకభవ. 
'చీవర. 'వై. ఏ. (సం, జేవఓ) 1. చేవుండు. ఒర జేవదావానుండు. సం. వి. అ. పుం. చేవకలకు వావి 

కన్నులు చల్లంగాం గనుంగొందు చేను మి మిరు స్సును గొనిపోవువాండు - అగ్ని, 

వుర దేవి బేవరనుబో లె నెవ." ౨ ఈ ౮౬, చేవశళిల్సి. సం. వి. న్. పుం. విశ్వకర, 1 

శుక, 3, ఆ కో౯ 2. ప్రభువు రాజు “క, | చేవసభ్, సం వి, ఆ స్త్రీ 1 చేవకలసథునుధర్మ; 
వై వడిమెకములం (గ్రుమెడి శైవడి మాయావవేవ 2. రాజసభ; 8. జూదమాడు-చోటు, 
కనంబోయెదుగ్యాజేవర  మాదేవరవల్కెవేవేంగమె | చేవససాయుజ్యము, సం వి. అ, న బేవుండగుటుదేవ 
సామి 'వేంటటవిచ్చేయవయాం” సా, ౧, ఆ ౨౯. భూయము. 

యం ౫ ఈ ౧; 8, యువ్మ దర్థకము* (ఇది చేవాంగి. సం. వి, న్. పుం. బట్టలు "చేసి జీవించునొక 
గొవ్పనారియెడణే ప్రయుక్త మగును. దీనిక్రియ| జాతివాండు, సాలెవాయం. (శ ర జ్ర) 
తజచు బహువచనమం దుండును) “ను. మొద  బేవాజీవి. సం, వి. న్, పుం. పూజారి. 
లం చేవర యానలిచ్చితిర మేముం జిత్త మం బేవాబీవుండు, సం. వి, అ, పుం, పూజారి. 
చెంతుము 4...” నర ౨, అ, ౧౩౧. భార. దేవాగాంప్రియము. నం, వి. అ, పుం. మేర 

ఉద్యో. ౨; అ. 9. విణ, ,శేష్టుండు. (ఇది పురు | జేవానాం చ్రియుండు. సం, విణ, (అ, ఆ. అ) యజ్ఞ 
ములయెడనే ప్రయుక్షము) “ఊఉ. రాజశశాంక| ములయందు దేవతలకు ,ఏ యమగుపశువువంటి 
శీఖరుడు _ రాజకిరీటవకంస నస్ధది,గ్రాజమనో వాండు; |బ్రవాజ్ఞానము లేక యాగము వేసీ చేవ 
భయంకరుడు రాజులదేవర రాజరాజు, ,, +++” | తలకుం బ్రీయముచేయ(జూాచువాండు-మూర్భు(డుః 
శాకీ, ఏ, క లో, , “క ఈవిధి నళ్ళీష్టనిద్ధికి చై వకకవి నులియొనర్చి, 
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కపాప్వు మదిన్,భావించి దిద్దకుండంగ )దేవానాం 

చయల (మొక్కి తెలతుం గుకవులన్ 

రాఘవ, ౧ అ, uD 

చేవాయుధముం సం వి అ న. క. బేవకలఆయు 

ధము; 2 ఇంద, భశున్సు; ల. రాయి రవ్చ లో 

నణునది. “సీ, వస లేదు నిల రోయి హౌకకు 

లారనిజేవాయుధంబులు అూవువారు. ఆము, ౭, 

ఆ. ౧౨, [చేవళము,గడి. 

చేవాలయము. సనం, వి, ఆ పుం, వ న్వర్షము; 2. 

దేవి, సం, వి. ఈ, స్త్రీ. 1. చేవ వతాస్త్రీ 2. చేవవత్ని; 
3. పార్వతి; 4, సరస్వతి; ర్, వట్టపురాణి; 6, 

ఆండుఊరంబిచ్చుకుచటక; 7. శా. 

జీవిత, సం, విణ. (బు, తీ, బు కే (వ కాళించు 
ల 

వాండు; 2. శ్రీడించువాండు; ౮. జూదరి. 

దేవిడీ, హిం. వి. 1 కోటగుమ్మము; జి. రాచనగరు. 
* 

(శ. ర 

చేవ. చేస శ్రీ 1. వెదకు. “సీ. మందసంబులు 

చేని మాడువుల్ పఫొడణగోని కొ క్తడంబులు 

చూచి... అచ్చ. సుం. ర్క 2, నీటు పాట్ల 

మున్న గువానినుండి శడవి తీయు, “శా ఆరం 

గాడిన పాలమోగడల వాస్తాబ్దంబులం డేవి లీలా 

రమ్యంబుగం దోడిబాలురకు "నెల్లం బెట్టి తానుం 

గొనున్.' వారి. ఫూ, ౫) ఆ. ౨౦౪. 

దేవుండు. సం. వి, ఆ, పుం. 1 డేవత, (ఈయర్థమున 

బహువచనము లేదు; 2, ఇంద్రుడు? 3, 

మేఘుడు క వ ప్రభువు; ర్ యు 

బేవురించు. చే. అ. |. దైన్యమఃనొందు. “సీ, చేవు 
రించుచు వాజ డేీజెడుమొగమును బడంబాజు 

చుం జెడుబడుగటొడలులొవారిశ్చు. ర, ఆ. ౧౦౩; 

2. విలహిచు. (చూ. 'బేవురింపు) 

జేవురింపు. చే. ని. (బేవురించు. ఛా.) 1. దీనుడగట, 
'జేవురించుట 2. విలపించుట్కవరి జేవనము. “సీ... 
జేఫురిం పనలోను చేవ రనంగంల గీ, బరయుం బరి 

చేవనము.” ఆం. భా, వ, ౧౧౬. 
చేవురు. చే. వి. దైన్యము, “క్క ఈవజదనుకను రోం 

తలదేవుళ్లం బడితి,.....” వేం. పంచం ర, అ 

. రకి౨ అం. భె, ౧) ఈ ౧౧౬, 

'చేవురుగొట్టు, చే, విణ. దీనుడు. (శ ర. వా 
జేవ్చలాదు. చేసు (క్రి 1 “పినంగులాడు!. “వ. 

ఒకటొకటి నుచ్చరంబున$ . 
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బెచ్చువ ఎసరు 

జేళ 

దేవులాడ ఇెడసొచ్చి నడుములు గండ్రింపుచు 

గుం డ్రింశలం పెట్టునవియు ,. చకోరంబులు , 
శ్రీరౌథాం ఈ, ఆ. ౧౦౩; 2. వెదకలాడుం 

(శ. ర్ఫ ; 
దేవేరి. దే. వి. రాజమహీష్షి; భార్య, “క, ఆవిభుననంత _ 

రంబ ధరావలయముం 'దాళ్ళిం సృష్టరాయండు 

చిన్నాదేవియు శుభమతి తిరుమల, చేవియునుం 

దనక్షుం గహూర్చుదే వేరులు గాన్. స్యా. ౧,ఈ 33, 

అం. భొ. ద్వి, ౧౦౫ 

'దేవేశ్వరుండు. సం. వి ఆ, పుం, చేవకలకధివతి, 

ఇందు “డు. “కీ న సను నీశ్వరుండు విశ్వా మిత్రు 

డలిఘోరకపము శీయిచు నున్నం౭ దత్తషమున, 

శంతయు వెజచి దేవేశ్వరుం డప్పరోగణము 

లలో నగ్రగణ్య యైనుదాని మేనక యనుథవ 
ళాక్షిం బిలిచి,....,.తదీయ, ఆ. ఘోరతపము 

వెతీచి కోమలి నాదైన,దేవరాజ్యమహిమం? దినిరి 
సీవ్టుగావు మనిన .. భార. ఆది. క, 'ఆ. ఏ౬, 

దేశకుండు, సం. విణ, (అ. ళికా, అ) 1. ఆజ్ఞా 
ఖా 

పించునాండు; 2. ఉవదేళించువాండుం 

దేశము, సం వి. అ పుం, కే చోటు, ప్ర దేశము; 

2. అచేకపట్టణములుగ్రామములు గలభూభాగము, 
(దేశములు, ౫౬. అంగము వంగము, కళింగము, 

కర్ణాటము, శీరళ్గముు కొమరూపము, గొడము, 

వనవాసము, కుంశలమ్ము కొంకణము, మగభము, 

నురాష్ట్రము; మాళవము, లాటము; భోటము, 
వరాటము, శబరము, కుకురము, కురువు; అవంతి 

పొండ్యము, మద్రృము, సింవాళము, ఘూర్జరము, 

పారకీకము, మిథిలము, పౌొంచాలము, ళ్లూరనేని, 
గాంధారము, బాహ్బికము, హైనాయమ్ము తౌళ 

వము, సాల్బము పుండృకము, ప్రాష్ట్యోతిమము, 
నుళ్చ బ్రము వేది బర్భరము, నేపాళము గౌళము, 

కాశీ రము, క న్యాకుజ్జము,విదర్భము, ఖురసాణము, 

మవారా పము కోసలము, శేకయముు ఆహీ 

చృత్రమ త్రి లి లింగము, యాగము, కరవోట 

కము, కంర pe Ma చోళమ్ము 

హూూణము, కాళి. దేశములు మశీయు ననేక 

ములు గలన్సు వానిలో నివి ముఖ్యములు, శ 

ర్ఫ; 3. భాగము. 

, | చేశరూవము. సం, వీ, అన, 1. న్యాయము, పాడీ 

2, శ్ర వ్ స్తదేకముం 



దేశి 1576 దైత్యుం 

జేశి సం వి ఈ. స్త్రీ. 1. సంగీక్రవిశేషము. (నంగీక| ... కు సం, రా అ, ౧౬. పండితా, దీక్షా, 
ములో వే టో$ భేదము మార్గ ముఖ) “ద్వి, లాలిక| 3౫8, ఫు, వై, వి, (నం. చేకీ) = బేళి (సంగీక్ర 
శుద్ధసాళగములు 'బెరయలగ్రాలుచు. దేళిమార్గం, విశేషము) “ద్వి. చేసీయు మార్లంబు దీటు 
బులు, వెలయు” బస 9, ఆ ౯౩౩. వం; 2.| _ కొనంగ్య,..తుంబురు నారదాదులు చ్రీ తిం చాడ 
ఇరువది నాలుగు సీ రాగములలో నొకటి. “సీ.. ..” పండితా. పర్య. ౩౭౭. పు, 
దేశాక్షీ ఘూర్జరి దేశి తోడి. గీ, వెలయు నారా | జేసిక, వై, వి, (బేసి+కంస్వార్ణమున.) సంగీతవిశేషము. 
యణియు6 జతుర్వింశ లివిధ ములను దనరారు స్త్రీ “ఊ. బేసిక కానిమార్హములం దిన్న నిరీతులం బాడి 
రాగములుకు మణీయు.'' పహూంన ౫, ఆ. ౧౨౩; పాడి యా,శ్వాసము నొంది,. .”హర,9 , ఆ ౬౨. 

3. చేశ భొపాక వితము. “క మును మార్ల కవిత | చేజాకరుండు. నం. వి. అ, పుం, జనకుంద, ల రడి. 

తోకంబున వెలయ  చేళికవికం బుట్టించి జేహకండు. సం, విణ. (అ. హికా. అ) పూయు 

"తెనుంగు నిలిపిరి...””కు సం, ౧, అ, ౨; ౧, ఆ. చాడు. [2. త్రో లు చర్ల ము, 

౨౮; 4. నాట్యవిశేషము. మ, శనివారోక్సవ జేవాకోశము నం. ఏ. అ పుం. 1. టెక్కు, వశము; 
పేళం గన్లొనియె నాస్మానంబునక్ రాజనం,ద | దేహాత్యాగము, సం. వి, ఆ. పుం. చావ, మరణము, 
నయుం 'దానును దేశిమార్గ మున గంధర్వాప్సరో | జేవాధారణము, సం. వి. ఆ న. 1. 'దేవాముదాల్పుట; 
నృత్తముల్ ౨ 5 శీ, ౨, ఈ ౧౯ కాకీ, ౬, అ. 2. జీవనోపాయము; రి. మనుగడ, .బ దుకు. : Uy 
ఉ౬౯5 ల. తెనులపదేశమున వాడంబడునొక దేవాథారి. సం, విణ, (న్, నీ. న్) చేహము ధరిం 
భామ. “గీ, వెలంది చిగుకెల్లి 'వేనలి చేనవేలు,|  చినవాండు, ప్రాణి, (ఫూయుట, 
నాయం, జనుశబ్బములు బేశినామకములు, పీన | జ్రేకాము, సం. వి అ. పుం. న శరీరము, మేను. పుం, 
జెన్సినకవిశల. వినుచు మెచ్చు.” కావ్యా. ౯| జ్రీహాయా త. సం. వి. ఆ. న్నీ. 1. జీవనోపాయము; 
దడ ౧౭, దాః ౧ ఆ విల. విణ, (న్. సీ, న్, శ చాస్ట్ర మరణము. 

1. 'దేశము కలవాందు; 2 దేశకుండు, జేవారము. బే, వి. (క. జేవాము = చేవాళి) నివా 
దేశికాకు. సం, వి, ఊ, పుం. ఒకానొకస్వరస్థాయి, సము. “చ, విలసిశ్రక్రీ ర్రిశాలి యగువీరనుహేశ్వరు . 

బస, 3, ఆ, ౯౦. పు. చేహారంబు , శీ ,నిలయమునం ,ది సంధ్యమును నిర్మల 
'దేళికండు, సం వి, అ, పుం, 1. గురువ్వు 2. బాట అపో ్ట దా దశికుడు. సం వి. అ, పుం, 1. గురువు; 2. సౌధనువర్హ జాలకం,బుల వెడలున్ . +, మంగళభూప 

సారి వథికుండు. (౯3 స్కం౦. ౧౬౯, ధూమముల్.” కాళీ, ౧, ఆ. 6౯. 
8 

'దేళినిం సం, ది, ఈ, ఈ" చూపుడుమ్రేలు, తర్జని, భాగ | జీజాళి, నం. వి. ఇ ఈం స్రీ" ఇంటిగడవు గ ఎనోన 
చేశీయాము. సం, విణ, (అ. ఈ అ) దేశమందు బుట్టి గ జాణి. 

నది దేశమందై నది. దేహి. సం వి. న పుం 1 జీవుడు; 2. ప్రాణి, 
చేశ్యము* సం, వి, ఆ, నః (వాదమున) ఫూర్వపమ్ము విణ, (న్ా నీ, న్.) 1. జేవాము గలవాండు; 2. 

విణ, (అ, అ అ) 1 దేశమున బుట్టినది, దేశ! శ్రయుంవాందు. ం 
నందైనది, 2. జేశమునకుం దగినది; ర, ఉఊవదే। జేవ్యాము. సం. విణ, (ఆ, అ. అ) 1 భ్రూయందని 
శించదందగినదిం నది; 2. శరీరమునకు హీతయెనది. 

బేష్షువు సం. విణ, (ఊఉ) 1. దాఠ, ఇచ్చు వాదు ౭ 

2. శుద్ధిచేయువాండు; తీ, లొంగనిద్సి దుర్ధమము. | బై లేయుండు, నం వి, ఆ, పుం, + దితిసంతతివాంయం- 
దేసము. వై వి, (సం, ద్వేష) వగు వైరము, “గీ| రాతనుండు 

నూడదు వగ జేన మనల బౌల్బును విరో ధ్ర చె త్యం సం, వి, ఆ. సీ = కలం నుర, 
. నామములు, .,” సాం, ని, మాన 5౧ డైత్యారి. సం. వి. ప 1. వేలుపు; 2. విమల. 

బేసి, యు దే. విణ, అందమైనది మనోవారము. డ్రైత్యుడు. సం, వి, అ, పుం. అనుర్క రాక్షసుఃడు. 
“ఊ. వాసనగా శీవాగమము వర్ణనకెక్కం దృయీ | విణ (అ, ఆ, అ 1. దిభిసంబంథ మైన వాడు; 
సదద్ధమాల్ ) దేసీగ నాక శిష్యులకు చిల్బుచు] క దిబినంకలివాఃడ్లు, 



బెనీ 
యా 

దైనికము సం, విణ (ఈ ఆ, అం 1, దినమున | దై వాయు, చే, అ. 

నుండునది; 2. దినమందలిది. 

చైన్యవడు. మి. ఈ కీ" (చైన్యముగావడు) విచా 

రించు దీనతనొందు. *చ, ..ఆలిమా,టలు విని 

యిన్లు దట్టి నకటా తెగటార్తుక యంచు నామె 

పెద్దల సని పు త మోకామున దైన్యపడెన్*,.” i 

సా, ఏ) ఆ. రార చెన్న. వీ ౧ ఆ. ౨౭. 

దైన్యపౌొటు మి. వి. (ద్రైన్యవడు ఛా.) దీనత్వము. 
“న్నీ వినుము పాపముల కెల్లను నధిస్థానంబు 

లోభంబ యిది త క్రోధం 

మత్సరద్రో హాంబులుకు బరథనదారవాంఛయ లు దైన్య 

పాటు, కరిగించి... భార. శాం, ఆ. 3, ౯౯. 

వైన్యము. సం. వి. అ. న. 1 వీనత్వము, దారిద్ర్యా 

దులవేకం గలంగుదురవస్థ; ర -శేదణీకము: రప బల 

హీనత; శ హీనత్వము, నై చ్యము- శ 

వైర్చము. సం. వి. వ న. దీర్గ కము, నికుపుం 
దైవజ్ఞ సం. వి. ఆ, స్తీ 1. సోజికళ్తె, సోజి చెప్పు 

నది 2. బల్లి. (శ. రు) 
'వజుడు. నం వి ఈ పుం. కే జోన్యుండు జ్యోతి 

శా స్త్ ము 'తెలిసినవాండు; 2. తి ి, కాలవేదిభూక్ర 

భవిమ్యద్వ _ర్రమానము శెతియనచోండు. 
చైవశము, సం వి, అ. న 1. వేలుపు చేవక; 2. 

'చేవతొసమూపాము, 

. వైవ్యవృశ్నము, సం, వి. అ. పుం, 1. శుభాశుభకర, 

ఫలము తెలియంగోరుట; డ్డ జోన్యము; 8. ఆకాశ 

వాణి; 4. సోజ, 

చెవము, సం. వి ఆ. న. 1, అదృష్టము భాగ్యము; " 

2 వేలుపు చేవక దశా. ౨, అ. ౨౪౫. పుం. 

వివాహ భేదము, విణ, (ఆ. ఆ ఈ. అఎ 1. చేవ 
సంబంధమైనది; 2. జేవునిశుండి వచ్చినది; 8. 
ఆకాశమున బుట్టినది. 

fol 

దైనసాతీ. సం, కి, విణ దైవము సాతీయగు 
॥ 39 

నట్లుగా. స వసాథ్నీం (టి, తినలువట్టన్ = 

దళ. జా, ఆ, ౧౪. 

చై.వాకరి. సం. వి, ఇ, పుం, 1. శని; 2. యముండు; లి. 

సుగ్రీవుడు; శ కర్జుండు. ఈ, స్త్రీ, యమునానది. 
చెవాజించే. దే, స శ్రీ* (చైవాజు ధా. శ్రే) 

పొంగిపౌరలంజేయు. “క, చై వాజించిత్తి భువన 

ముల ననింద్యకీ_రి భూమామృళమున్. ఫె, రాం 

* యం, ౨3౨౬, 
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కి, 1, అతిశయించు, అధికమగు, 

క, .కొమ్మమెక పు:బోటరి యత్మావునః 'దరలి 

మెల్టమెల్లనం జని యొకచో మిగులస్లంకసము 
ైవాజన్. అచ్చ. సుం, ౨క. రూ. బై లువాజు, 

ఘటికా. అ ఆ ౧౯౦; 2. ఒవ్వు. “మం, | 

భూూవరసేనాజన మాయికం బగుచు దై వాజికొ 

రణే తృాహతన్ ఎ చంది. 3, ఆ ౧౦౬; 3, 

పౌంగిపొరలు. “వ. డైన్యరనంబు మొగంబుల 

నిండి దైవాజన్..,” రం రాయు, (శ. ర) 

“గీ సాటితూమున రనముడై వా: నొలిచి, 

కొమరుజంగ ం౦బునకు నిచ్చె నో కై లీఆ, కార, 

౧ ఆ, ౨9౨. 

దెవికము, సు, విణ, (అ, ఈ, అ) 1. చేవతలకు 
సంబంధించినది; 2 చై వవశమున6 గలిగినది. 

డైవ్యము. సం. విణ. (అ. ఆ, ఆ) జేవసంబంధ మొనది, 

టె ళికండు. ఉపదేళించువాండు, 
చేశికు(డు. ) 

దైహికము, సం. వి. ఆ, పుం. ప్రాణిద్యూతము, పొట్టేలు 

కోడి మున్న గువానితోో నాడుద్యూతము, విణ, (ఆ 

ఈ అ.) 1. జేనానంబంధ మైనది; 2. చేవాభవము, 

| వ్ 

దొంశెన దే. వి. ఆయుధవిశేవము. “ద్వి. వడిగొని 

యడి చాన వైచి కందానం దుడుచుకౌతులు 

క దడొంశినం చొడిచి, పోటుగంట్లనె తూతి 

పోవుసద్భటులు,' డి. హరిళ్చ. ఫూ, ౧9౬౪. దం 

దొంగ. జే, వి. (దొంగ ఛా) ఓ చోరండు. “సీ, 

ప్రామిశుకులదొ ౦గం చాతాళకువారంబుం జొొఆ 

బాజీ చీటినచోఆ వీవు.” పారి. ౧, ఆ కణం 

స్వా. 3, ఆ. రక; 2. అరంటిపువ్వులలో నుండు 

గట్టి కాడ, (శ రు) విణ, వంచకము, ఉదా; , 

దొంగన్నిద్క, (ఇది కొన్నివట్ల విశేహిర్ధముల 
నిచ్చును. ఉఊదా:జాదొంగకూడు జత న్నరు 

'తెజులకుండం బోయి కుడుచుకూడు. 

దొంగగొడ్లు ఆ దొంగమేంతమేయువనరను, 

దొంగచేల = మోసము చేసీ యవవారించిన నేలు 

దొంగఫీగము = మాణలుకళాళేము. 

దొంగమాట = అసశ్యవాక్యము, కల్పిత వాక్యము, 

దొంగమేంశ=వసరము ఠతస్పీంచుకొనిపోయి పొలము 

లందు 'మేసెడిమేంశ.. : (వ్యావింవెడ్డుఇనుక. 

దొంగయినుక = శ, ంద నీళ్ల తెలియకుండ మాధ 

ర్క 

సం, వీ, ఈ పుం, 



దోంగ . 

దొంగళేయి = దొంగిలించుట కనుతాల మయినయర్థ దొండ, వై, వి, (నం 

రాత్రము. (శ. ర్ఫ 

దొంగరోగము జ దొంగవలె దాయగియుండి స్పష్ట 

ముం దెలియనిరోగము "మొ. ఇల్లే యిళరము 

లూహించునది, 

దొంగతనము. ద్వ. వి (దొంగ 4-కనము.) చౌర్యము, 
దొంగిలించుట. “గీ,..విశు మెంతవానిశైన, 
దొంగతన మన్నయష్వడె దొడరు భయము.” 
దశా, ౧, అ, 6౭ ౯. 

దొంగబని. దే. వి. (దొంగ+పని) 1. చార్యము, 
(శ. ర. వాల; 2. సరిగా చేయనివని. (వా) 

దొంగమేపు. చే. వి, (చొంగ+మేపు) లంపు, కన 

లంపు నా దొంగ మేపు చెలంన నభవ.”ఆం. భా. 

త్చం 3౫, 

దొంగర్క_ము. దే వి, (దొంగశణీకము.) “మ. దుర 
ముక దుర్హ ము రాయబారము మజణిక్ దొంగ 

ర్క_మక్ వైద్యమున్ ...” కాళ. శ, ౧౧౧. 

దొంగణీకము. బే, వి. (దొంగషాఆికము) కార్యము; 

దొంగతనము. “క. రంగవ ్ పసొము మేము తి,నం 

గను సుతుల నుయి పుట్టినారము 1 నిజమెనం గలదే 
నూవలనను, దొంగఆికంబులును ఏంత ద్రోహము 

"తెందున్*ో విప్ప. ౫% ఆ, ౧౮. 

దొంగసొమృ ద్వ. వి, (దొంగ+సొమ్లు) దొంగి 
లించి ె చ్చినసొమ్మ, “ శా .వొంగసామ్ములకుతై 

యి+కేల ప్రాలాలికేో విప్ప. ౫% ఆ, 5%. 

దొంగిలించే. Ee నః క్రీ" ్ త్నల అవనారించ్చు, 

ల్సి సీధు పొన్న క్రీ డం జెంగల్వపూచాయ దొంగని 

లించెడుకన్ను దసుంవాందు.' వీ, ఛకుం. ౧, ఆ 

౫, రు నం ౭, ఈ ౧౦౪. 

దొంగిలు చేస క్రీ" 1. దొంగిలించు దొంగ 

క్రననుచేయు, “వ,,, ఊదరవూరణమా త్ర ౦బు 
దొంగిలినవానిం దండింపక. , భాగ. ౭, సం. 

ళర, చంద్రా. ర్క ఆ. ౧౩౮ 2. వంచించు 

మోసగించు. “ఉ ఎక్కడి శేంగుచెంచితి పహీన 
నిహారచికిత్స,నీకు చేంజక్క నొనశ్చెదం బెలంంచం 

జంసీతి దొంగిలి ము న్న దీయులక్, రక్కనులన్ 

పాండు గే అ. ౧౦౭. - 

1578 వొంక 

తుండీం) ఒకరకము తీయ, 

బింబిక. “గీ. సకలదిశలకుశా ఖోవశాఖ విడుచు 

బొదలి ఫలియించుదొండయుం బోలి (ప్రబలి 

క వభ ౧౩ అ. ౧౬, ఆం. భా. ద్వి, ౬౦, 

దొండపండు. దష్ట, వి. (దొండగావండు) బింబ 

ఫలము. “చ... తెలిగన్నులు శ్ సరియిండ్ఞు వా 

“తెర్కల్ని జముగ డ్ ండసండ్లు . , ఈ శాం ౨, ఆ, 

౨౧. నీలొ. లం ఆ. ౨ల.లిం 

దొండముక్కువడు, ద్వ అ, డీ దొండవండునళెే 

గింజలకొన లెజ్జంబడు-బాగుగాం బండు. “వ ,,, 

గనసగన యొనకమెసన:; ౧౫ "వెస రునురుకొనియె దవ 

నిక పొదలి, జెక్క-_ స్రాసంగు నొండముక్కు._వడియె 

4” కాళీ. 5౨, ఆ, ౨౨. శివరా రీ, ఆ. దగా 

పోండి జే. ఏ. 1. చిల్లి, రంధ)ము. (ద జలజాకభవ 

“లివాదులుగూడ బ్రచమయుట దుర్ణంధ మగునుచ్చ 

దొండికెగద.”  వేణుశ. రజ, అం. భా. 

౧౪౫; 2. ఆండుగుి. “సీ. చినిగినదొండి బల్ఫేం 

తకు వెజచునా వెస నూళ్న బాలిక వెజచుగాకళలో 
"వేణు. శ. ౨5. 

దొండివోను. చే. అ. క“ (దొండిశపోవుఎ) చిల్లి 

వడు. “సీ, పోర ల రేల పోసికొఇెదవురో 

తోరంపునీ మేను దొండివోనుబెల్హ. ౨, ఆ. ౬౪. 

వొండు, దే. వి. మత్స్య విశేషము. హాంసర,ఆ, ౧౮౭. 

దొంతర. ద్వ వి, (దొంతి+త్రరంగు) 1. ఒకదానిశె 

నొకటిగా నుంచినవమ్తువులవరుస, “క. వెస లలనా 

మణి బంగరు, వెనలల షొ ంతరలు డించి వినయము 

మది కింపాస.గలం గంకణరవములుు పొసలలో 

రసాన్నములు వడ్డింవన్*” విజ. ౨, ఆ. 

౧౫౨. అం. భా, ద్వి, ఏ6; ద. వరుస్క వరం 
పర. “గీ, సంకసంబునం బంటవలంతి వేల్పు, దొంశ 

రగ నన్నకజి వేల్పు నింత 'లెల్ల,మంతనంబునం దల 

చుచు నంకం బొగిలి, నీలా, ౧) ఈ ౧౦౧. విజ 

౧, ఈ రరా. 

దొంశరలుగొను. ద్వ, ఆ. శీ (దొంతరలు +కోొను.) 

దొొంతులుగాం జేరు . రుద తాడనంబు గావించు 

కించువెలయాండ చరణన ఖకాంతులపై దొంత 

రలగసొను...” ఊ రా, క, ఆ, ౧౬9. 

నారసీ 

దొంగు దే. ఈ (క్కి. ఓ దాయ, (శ. ర; 2. అవ దొ౦కరముద్దు, చే. ఏ, (డొంతరశ4-ముద్దు) చుంబన 
వారించ్చు మ్రచ్చిలు (చూ, దొంగిలించుం విశేషము. “A, ముద్దు నాంగను జూంబనం భొవ్వు 
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_ చుండు బెల్చు చుండును దొ ంతరము ద్దనంగం | 

దొంతి. బే ని 1. ఒకదానివై 

దోందడించే. "దే. అ. క్రీ* కలిసీపోవు. 

రాలుహారమా క్రి కికములు నశ్రుబిందువు "లేర్పుజుప |. 

దద్నిశేవంబు.” ఆం, భా. ద్వి, ౧౮౦. 

నొకటిగా నుంచిన 

వవ్వవులవరుసు “సీ. పోలించి యొకమాటు భువ 
నంబు లన్నియు దనయింటిలో దండు లని 

కలంచు” భాగ, లా సృ_౦. ౨౭౫. అం. భా, 

ద్వి 3, 2% వరుస, పరంవర. “సీ, స సరసాన్న 

పానముల్ శాకపాకంబులు వింతవింతగం జేసీ 

దొంతి నునిచి.” శశాం. 3, ఆ. ౫. న సీం. 

అ. ౧౪౧. విణ, L ఒకదానిపై నొకటిగా 

నున్నది, “క. కరనరసీరుహూంబున నొక్కజరపీరువాం 
బవముర  వదనసరసిరుపహామునకొ, బరిముళవశమున 

మోపిన, ధరణీధరతనయ దొంలతితామరం జూ 

ఇన్” ఉం. వారి, % ఆ. ౭0; 8. అధికము. 

“క, మొదలం గుల మెల్లం ద్రుంచుట్క యడయత 

గురులయిడం గల్లలాడుట యది శ్యాకిదియును 

చేయం దలంచినం గొద లే దీజేళ దొంతికొల 
సిద్ధించున్ ,” చై. ౧) ఈ ౬ 

దొంద, వె. క (తుందీ ) సూలకాయుండు, తుంది 
లుండు* “సీ దొం డన దొందు నా దొద్దు నా 

లందనాం Sees తోంచుచుండు. es 

భె ద్వి ౧౨౦. 

దొందడి, ద్వ. వి. (దొందుగాదడి) 1, సంభుర్ణ ము, 

ఒత్తిడి “ఉఊ,, ఇద్దజుక్”, దుర్ధయశళ త్రునెన్యముల 

దొందడి చేమయిరొక్కొ-. . .” భార ద్రో, ఈ 
ఆ. ౧౨౯ భెర కర్ణం ౨, ఆ. ౩5; 2. 

“వేగము, త్వరం “ఆ, రాజుకొడుకుం జూచె రాజీవ 

దళనే శ్ర, 'రాజవదనం జూచె రాజుపట్టి, దొంగ 

కోము డంత దొందడిం జఉిగురాకువాలు వెజికి 

యుజీకి వారి మెంత్తైె” భాగ. ౯ స్యాం, ౨౬. 

(వృబంధ, ౭౮౮. విణ. సంకులము, “క, ఇందాక 

సీ వొనర్చీను దొందడివని మెచ్చ నేను దొడరి 
లిపుడు ల్యొవుం 'ధాల్మీ యు జాసి కద్శాయిందుం 

బోగడుగనుట నిలువు మించుక యాజిన్.”* హారి. 

ఈ రా ఆ, ౧౯౬. 

“సీ 3౫ 

రాక దొందడింవ,, బారి. క ౯ ఈ ౧౫౨. 

చొందను, ' వై, వి. (సం. ద్వంద్వమ్) ద్వంద్వ 

రోగము, 'చాతవీ_త్తశేన్వములలో నేరెంటిప్రకో 
Ill h8 

దొంబరి, బే, ఏ దొమృరవాండు. 

పమువల్థనైనను గలిగినరోగము. “సీ, ' ద్వంద 
రోగంబు నివ్వటిలు దొంద మనంగ,,,”* అం ' 

భా ద్వి ౧.౨౫. 

దొందు. వై. వి, (సం. ద్వంద్వమ్) జేత (శ, ర్ఫ 

ఏరా, (సం, తుంది) l. స్థూలకాయుండు. ఆం శి 

భా ద్వి ౧౨౦; 2, సూలము. “*వ,,.,కొందణు 

దొందుమేనుల నిటునటు కదలలేక చీనివందుల 

పొందికను, ౪” బంధ. ౭౮౮. 

ళో, దొంపు, జే. వి, 1. చేను. “సీ 'లేంతనివ్వరిదొంపు లేటి 

పీల్చల- కింపు కాచియుండేద నంచు గదలె నోర్తు.” i 

కృ. శకుం. 3, ఆ. 33; దై వేరుపురుగుకొణు 

కుటవలన మోవు లెండుట. (శ. ర 

“వ, ,,ళంబరారి 

యనుదొంబరి విడంబంబునం దూజి నంబరంబునం 

బన్నినవలయంబు లనం చొలుచునవలగ్నంబుల 

విలగ్నంబు లగునొడ్డియాణంబుల .. వరాహం 

౧౧౫ ఈ ౯ 

దొంబులిగొట్టు. ద్వ, వి. (దొందుశపులి+ గొట్టు) 
వ్యతిశేకలతణచే పిణీకిి ఫీరువు. (రిండుపులులను 
గొట్టువాం డని శష్టార్ధము.) “న పంద కోచ్, 

విలీకి చొంబులిగొ ట్లన భీతుం డభవ” ఆం, భా, 
దిష్టి ఎవితి౧. 

వొగ్గలి. చే వి. రక్తబామ్నము శీ “*చ.., దొగ్గలి 
ఫౌన్న గంటి చే,దరి,. 

అం. భె ద్టి, కెఏ. 

ఖ్ చాంసన, ళు ఆ, ౧౩౨౨. 

దొగ్లుడు. దే. వి. వ్యాషనము. (చూ, దొస్తడుకొను) 
చే. అ. క్రి. (దొస్తడు*కొనుం 

వ్యాపీంచుం “వ, ,.,మంటల ంటించి యి 

దొగ్గుడుకొన మొదలంటం బొదివి యొదవనీకన్న 
యస్సికోలజు బొగ్గయ్యె నంత. * అచ్చ. ఫె, ౫ 

ఆ, రకు, 

దొటదోట. చే, వి (నివ్వలు ము) రాలటయం 
దగుధ్వని కనుకరణము. “చ వొటదొట రాలుమి 

న్న విసి తో రఫునిచబ్వలవాన  లొక్కటన్. ష్ట్ర 

సానందో. అ ఈ. ద్వి నల, ౨, అం ౬౩ ౮ 

దొడదొడ. చే..వి. 1. (నీరు మొ కాజుటయం 

దగుధ్య్వని కనుకరణాము, “ద్వి. దొడదొడ నోట 

ఛిత్తురు గ్రృక్కుమొనుచుం రం, "రొ, యు. 5 లి 

ఫు , 2. వంక "మొదలగుచానిని వేగముగా “నెక్కు 

టయం దగుథ్యని' కనుశరణమ్ము “శి.. దొతదొడ 
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మంచె యొక్క నొకదొ డ్డమిటారపురెడ్డికూంళు యయ్య ల యలరాయివంటీవృదయంబులు 

రున్* వీథి. ౩౦. విణ దొడదొడ యనుధ్వని ఫీరుగం  జశేయుఫూ,విలుతున శంతదొెడ్డవని, ,, 

కలది. “క. ఉడుపీధిం గొండశళిల పెం బిడు గోగసిన| _చాలురచి_క్రము మెత్తచేయంగన్. పాండు. ౫, 

వడువ్ర దోవ బిట్రెగసి వడిక, బెడతల గువ్వునం ఆ ౨౧౨. గ 

దన్ని నంబడియెం “దొడదొడలు గాగ బదిమకు| దొడ్డవయసు, ద్వ. వి, (దొడ్డశావయను.) వడుచుం 

టంబుల్ ఎ రామా, ౭, అ, ౨రఏ, జనము) స్రైఢవయనస్సు, “గ్ల దొ డ్లవయసున 

పొడవ, దే. విణ. నీచుడు. “క. మగశకోంతి మైన), శీతాంగుం డొ దన ల్లైందణవిచంద్రాతపము చేల 

దొడవకుందగుణే కన్నియ దొనంగ ధరణీశు| చజచి కాయ.” భీమ. ౨ ఆ రజ, 

నకున్* పోడు ౭, ఈ ౯౦. దొ డ్డవాండు. చే, విణ, (దొ డ్ల్శగవాండుం ఘనుడు, 

దొడినొడి. చే. వి. జనులు వేగముగా నడచుట మొద | కోనేల ఈ ఈ ps = 

లగువానియం దగుధ్వని కనుకరణము. “క, దొడి దొ క వై. వి, (నం. ద్రోణ ) ఓ వసులు వ 

కార్యం బని నేనడిగిన నూరక దురదురనడిచిరి ములు'వెలుంగులం గరంబు జశనంబులై యొప్వు 

నామాట వినినిననిచందమునన్.” వరాహ, ౧0,| _“సెకుదొడ్లం గ్రనంబునం (బ్ర మోదంబున వేయ 
ఆ, రా౧. కవల. ఏ, ఆ ౭౫% వం బోకు మేసీ వచ్చి వారి ఫూల్, ఆ 

దొడ్డు జే, విణ 1 .వృథువు గొప్పది కర. శదుదొొడ్డ ౧ర౨; 2. పనులకొట్టము; పిరడు. “సీ, వండిన 
త 4 0 0 ఠి 

అసచ్చుం, దొడమె మొగ్గలగము లగి గి బొబ్బలట్లుం ఫ్ర bas వాస్తవ్యుండు దొడ్డి బెట్టిన వేల్చు 

అము. ౨ అం ౬ భాగ, ౧౦ స్క-ం, ఫూ గెడ్డ్ కెంపు Ty అం అకు నార ఫూ, 

| క | ) | * Uy దొడ్డివే 

షు 2, కఠినము; గట్టిది. “గీ, ss నడిమికి జ ఆ. ౨౫; 8 ఇల్లు. (చూా వేల్పు.) 

స దొంగలించి భార, భీమ. ౨, ఈ లోకా; తున చుట్టును. కట్టడములంను గల 

(ర 

లే, వళ్ల _స్తముం “సీ. సాత్యకి వానిగుణము యిల్లుం దొ కలై యంన్నతోరంపుటీరంబుం 

బాణాసనంబుం. దులిమె నంతట వాండు దొడ్డ జొరం జోపీ "వెనువెంట దిరిగి తిరిగి” భా. రా 

కోదండంబు6 గొని శరంబుల నొంబజె శీనినునుమని,” ఆర. ౨, ఆ. ౫౧. అము ర, ఆ, ౧౧౫ 

ఊం వారి. 3, అ. ౫8; ఓ. కష్టము, దుస్సా దొ దొడ్డికాట్ల. ద్వ వ. బం (దొడ్డి+కాట్ల) వంగటి 
ధ్యము. “వ. ,ఇప్పరమ'పావని శపోవనంబులం శా ఎడముగా నుండుకాళ్లు. “గీ. దొ డ్డికాట్ట్ను 

దొసి గాసీ కోర్చి ప్రా 'పాణంయబులు భరించుట దొ డను నల్లనివెడ్డ యొడలు,గ లిగిం హారిక గః ఈల ౧౬౮౫ 

వారును, 44 స రక రా రా ఈ రాగ; ర మనో దొడికాళ్ల es ద్వ. విణ, (వష్షాండు; చంగటి 

జము. “న్, అట్టియజుపట్టి కెదురుగా నరిగి పురికిం కాళ్టవాండు. “కీ, ,తోంచును బ్రక్జుండు దొడ్డి 
దోడుకొని తెచ్చి రతనపు పుదొడ్డనన రొకట్ విడిది శాళ్ట్రువాం డన...” ఆం. భె ద్వి ౧౨౨. 

వేసి...” చం. రా, 3, ఆ. ౧0% దొడ్డికొను. ద్వ అ, క్రి, (దొడ్డిశాళొను). నిండు; 

దొడ్డకొంచెము. బే, వి. "హెచ్చుతగ్గు. “సీ, దొడ్డ, ఇెలవుకొను, “ఆ విని విరించునకును వినఠుండై 
కొంచెము లేక తుద నెట్టినరమైన ననువున నిచ్చు భర్శవ్రుతుండు పలికె ముదము దొ డికొనలొ 

4 చిత్ర, భా, ఈ, ఆ. ౧౨౦, హంస, ౧,ఆఅ. శేవ, క్క ఆ. ౨౦. 

౧౦౧. దొడ్డిపట్టు, ద్వ. వి. (దొడ్డిశవట్టు) గోష్టస్రానము. 
పొడ్డకనము. ద్వ, వి. (దొడ్డకనము,) గొప్పతనము, Age దొడ్డివట్టుల నిల్వక తోవ చెవరి, ెదిరి 

భునత “క, దీన నగుదొడ్డఠన మేదియొకోలి, కొమ్మల గ్రమ్మచుం గదిసి కోడ్కెకఆపులను చొద్చు 
భో ౫ ఈ. ౯౦. వరాహ ౫ ఈ ౧౦౦. చును,” నీలా ౨, ఆ ౮3. 

నొడ్డవని, చే, ఏ. (దొ క్ల4+పని,) భునకార్యము. “చ, దొడ్డివల. ద్వ. వి. (దొడ్డి డీ+వల,) ఒకవిథమైనవల, 

చలననిహీనవృ త్తి నడినన్న చరాశళరుం ఉాది యైన “కాలనిశేవము. “గీ, “ఛేటివలలును "మేటినందేటి 
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వలలు ఇజలుకనలలును సవదండవలలు దొడ్డి, దొద్దక త్తె, దష, విణ, (దొద్దశాక శై.) కొల్ల పెట్టునదిం 

వలలు... మొదలుగ6 గలిగినవలలు.” 

ఆ, ౧౧౦. కాళీ, ఏ, ఆ ళో, 

దొడ్డి వేల్పు ద్య. వ. (దొడ్డి+ వేల్పు) ఇలువేల్పు, 

య, ప 

కలై వము. “వీ గాలుపుెపీరువజీరుం గినిసీన 

కచ్వటైదున రాచనెంచు మాదొ డీ వేల్పుల 

(బంధ, ౧౬౦. 

దడ్డు చే, వి. మాలిన్యము, కాలువ్యము. “ఆ మోద 

“మునను గురునిము ఖ్యకరుణ చేశ, తొమ్మిదిస్థలముల 

దొడ్డు వాయ , “ వేమన ౧, భె ౨౭౯, 2, 

ఆధిక్యము. “మ క్త .++మో కొకం డెద్దియేకొగోరి 

చేనెద నందు దొడ్డును సొంచెముం దలపోయకుం, 

'జేరి కిందు నసాధ్యమైనది యిత్తు నుత్తములార. 
“నా వంచ. ౧, ఈ రజ! వరత త్వం ౧౩ 

ఆ. ౭౯; 3. నున కార్యము. “గీ, కీ డిం బృతి 

కంచు 'టే దొడ్డు శేశవునకు.” భై. బ్లో ఆ, ea 

చం రొ. ౨, ఆ. 5౨% విణ, య (వశస్తము, 

శ్రేష్టము; శ్రేస్టురాలు, “వ. ..తణఫేంగురమై 
చసఘుమేటిబ్దాగ్టముం, దలంతులె దొడ్డుగా జగతిం 

చావకభక్రలు మానసయినన్.” చెన్న. ఈ, ఆ 
౧౦౧. భోగ. ౧౦. స్కం. ఊ ౨౨౪: 2 అధి 

కము గొప్ప “తరలము. , ,ఆద్యనన్నము 

. దొడ్డునై, ఆడంగి కారణ కార్యరూవ వము నై నయా 

శకలం నీకడుపులోనిచె గాజ పావడ గాక 

చే మణి యెవ్వండన్.' భాగ. ౧౦, స్కం. ఫూ 

AA. 

దొొడ్డుకటణ్ణ. ద్వ. ఏ. (దొడ్డుగాకజ్జ) సెద్దచాజ. 

“ద్వి. అఆడ్డంపుముక్క_ర యసీయాడునడుము, 

దొడ్డుకజ్ఞలచీర తూంగుంబయ్యెదయు.ో వండితాం 

దీకా ౮౫. పు. 

దొ"డ్డువాణుః చే, అ, 

మగు. (శ. ర 

దొలత్త, దే. విణ. వ్రేలాఢునది. (శర) 

'దొత్తు. దే, స శ్రీ* తన్ను. “ద్వి. భోరున దూజి 

'తెప్పున నెత్తి దొత్తికూరత మెదడు ముక్కుల 

గ్రుచ్చి మింగ.” అ ముక, ఎసి అ. ౨౨౩. పు 

దొద్ద. జే. ఏ. కొల్ల, దోంవిడి “సీ. తొలల పొం డడి 
యాస దొొద్దకుః జొచ్చినం దల 'బీలీ యుర్వికి 

క్రి (దొడ్డుశపహాల అధిక 

బలి యొనరు.” భార, నూ. ౧౮%, వండిళాం 
ఆశాల 

పురా, ౧౧౦౪, పుం 

| దొద్దలుసేయు. చే. స క్రి 

(₹ రు 
దొద్దకాండు, ద్య విణ. (దొద్ద+ కాడు కొల్ల పెట్టు 

వాడు. “సీ కని కని మానినీ జనమనోో భన ములు 
తొలితొలి గలుబాడుదొొద్దకా౭డు.” ద్యా. క, 

ఈ ౧౨౬. ఉడా, వారి, ౨, ఆ 596. 

దొద్దగొను. చే, స (క్కి (దొద్దశకొను) కొల్ల గొట్టు 

దోంచు. “గీ, తక్కూంగలయింతిగనముల నాదన్యు 

లడర్కిపట్టుకొని యేచి వీడెల్ల బన్నవడంగ, దొద్ద 
సొని...” భార. మొ. ౧౮౮. కేయూర, రీ 

ఆ ౧౪. (ఇథే: దొద్దలుగొను వండి తా.పురా. 
౯౭. పుం 

దొద్దయిచ్చే, చే. స శ్కీ* (దొద్ద+శఇచ్చు.) కొల్లగా 

నిచ్చు, అకు (క శశిరవిగ వాజప 
క "లెల్ల దొరలచాకిండ్లశే వొద్దేయిచ్చి 

+” అము, కా ఈ ౬౯. 

దొొద్దలాడు. చే. న, క్రి. (దొద్దలు+అడుఎ కొల్ల 
గొట్టు, దోచు, - EA కరమూలంబున * వురళం 

బోంచు లిడి కాంతం గోలు గ'ప్పారుముం, . 

గురు లర్లీం గబళించు వాకేటమెలుంగుల్ దొద్ద 

లాడున్. ఎధ్యాల్రీ శుచూధ్ధుల్ వెసన్ కేయూర 
కశ ఆ, ౧౮ 

దొద్దలువుచ్చు. డే + (దొద్దలువోవు ధాం 
ప్రే) కొల్లపుచ్చు. “టా. నిద్దము లైనభూవణ 

మణి పృకరద్యుతు లన్నిదిక్కులం, దొొడ్డలువుచ్చి 

తల్లిచనుదోయి' నడిం దలకట్టు మించంగా, ముద్దులం 

చూపుచుం బసీండిముద్దనతిం దొడమింద నాండు 

న్యాముద్దుగ ణేశునిం దలంచి యు కెద సీక్ళృతి 

కార్యసిదికిన.” దార్హా ౧ ఆ ౫ 
* (దొద్ద దలంగాచేయు. స 

కొల్లగా నిచ్చు, తకు నిచ్చు. “ఊం “పెద్దల 

నర్దులక్ . హితులం బెద్దగ నంది. గూర్చి యర 

ముక, దొద్దలు చేసె దాననిరతుం . డనం _బైళము 

సి్ళమందరన్ ద్వా. కి, ఈ ౯౬ _ | 

దొద్దవోవు. చే. అ. కి. (దొద్దశ పోవు. ) కొల్లపోవు. 
(శర (ఆం, ఫె, ద్వి, ౧౨౦. 

దొద్దు, వ్రై* విణ, (సం తుందీ.) స్థూలకాయు(డు- న 

దొన వై. వి, (సం. తూణమ్) 1. అమ్మలపొది. 
“గీ మరల దొన సొశ్చె రఘుపీరవరుశరంబు,! 

శరము దొన చేరు టెంట్లు 'సాజంబూ గాజు” 

స 
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. రామా, ౫ అ. ౯౯. భారం ఉద్యో ౨ ఈ 

౧౩౦; 2. (సం. ద్రోణ కొండమోందినీటిగుంట, 
నీటితో సాడినకొండమిందిపల్లము. “ఆ. దుర్గ 
మంపుంజోటు దొనదొన సవానహ్కయాది గాం 

చిందు నరసి యరసీ* భార, విరా. ఏ, ఆ. ర౨. 

రామా, ౫ అ, ౨౯౯; 8, (సం ద్రోణః) 

వెజువు; మడుగు. “ద్వి, వనివడి మబ్బులోపలి 

న్చ్చ నమ్మి, దొనసీళ్లు తెగంగొట్టుదునె వెజ్హులెన. 3 

ది. న న్ ౧, అ, ౨౯ పు; er కంద్రవాండు 

కతు లుంచుకొఇడుపొది, తోలుసంచి ళా 

"మోకును నిచ్చెనయును ద్యాటాకులబందంబు 

మె త్తనగువడదోలుక , జోకగుకత్తులదొనయును, 

దూశంబురం బూని నిల్సెం దొయ్యలి యెదుటన్'.” 

నురా. రా. 

దొనదొన, డే, వి ఈగలు, మునురుటయం దన 

ధ్వని కనుకరణము, “ఆ తనువుమోంద ముసనరె 
దొనదొన నీలలం వేగిరంబె పెద్దరోగమునను.” 
వరానాః, ౯ా ఆ. ౭౯. ఆము, ఇ, ఈ ౧౭. 

దొనయుప్పూ, ద్వ. వి. (దొనషాడొప్పు ఎ) సంభరిదేళ 
మందలి 'కుమి యచెడిగనియందు క్రైలవలనం 
గలుగుడొప్వు రౌమకము, (చవుటియుంప్వు అని 

కొందటు. శ. రు) 

దొన్నియ. వై. వి. (సం ద్రోణీ) దొచ్ని. “సీ. 
చేవట్టుం కా 'మ్రోల్చి వర గల్లిన చిగరరంటియా 
వలదొన్నియలు ఏ ఘుటీంచి.ోనుటీ కా. లిఈఆ ౧౫% 

ద్ని. వె. వి, (సం. గ్రోణే నీళ్లు మొ. త్రాగుట 
కవయోగించుదొవ్చ వత్తృచవకము, గన్ క్ర శ్రీ 
చషకంబు దొన్ని దొ చన మను భవ ఆం. 
భా, ద్వి. ౨౦ ౦, 

దొప్ప. జే, వి దొచ్నె; వత్త్రచషకముం “సీ, నునుం 
బోశపొ త్తిం గుటినదొ వ్పగమితో డ రంభావిశాల 
పర్ణ్యు పజచిో ఆము, ౧, ఆ. ౭౬. ఆం. భా. 
ద్వి అర్ర. 

దొప్పలుగట్టు. చే, అ. ఢీ* (దొప్పలు+కట్టు) మడు 
గులు గట్టు, “క తిరుగక విజుగక యాఫ్టీకర 
మేషము లావావంబు గావింపం7గా సరి శంటి 

+ నడుము సెర్తురు దొరంగం బ్రవపించి నిండె 
చొప్పలుగట్టన్. ” జేం వంచ ౧, ఆ. ౨౩౩. 

పొచ్వు. దే. వి పడుట "మొదలగవానియం దగుధ్వని 
'  కనుకథరంాము - గద్యం, విని రుడ్రుం. డళికోవవివ 

1582 దో”మి 
ఆవాస్ 

శాతం డగుచుం దప్పక చూచుడు? దరణియు 
ధరణ్కిదొవ్వునం బడి శివస్తుతులు చవేయుచును 

వండితా. దీమూ. ఏ౯. పు 

దొవ్వదొవ్వ, చే. వి నో రడిచికొనుటయం దగు 

ధ్వని కనుకరణము. “క, చ్రే లెడు వెండ్రుక లిరు 
నడందూలయగం దలయూంచు దొ వ్వదొవ్వన 

నోరుం శగేలనడి చికొను నెలవుల్కలాలలు దొర 

గంగ నన్నలా యని యొజలంన్” ఉం హరి, క, 
ఆ. 3౦9. 

దొబ్బ. చే. వి. 1. గడ్డకట్టిననెక్తురు “సీ, ప్రొలను 
దొబ్బల నుబ్బుపులుల పెన్నొబ్బలం గడలియుం బలు 

మాటు గలం పొరల” య ౧, ఆ ౧౧౬, 

దశా. ర, ఈ ౨9౨; 2. మాంనఖండము. పీ 

రసీంచినచోట చదారునః జొరంచాలీ యొకటి 

రెంటిని దొబ్బ లురల నడుచు.” స్వా. రో ఈ 

ళో. ద్వి హరిశ్చ, ఊ ౧5౦౮ వం, 

దొబ్బు. చేస, శ్ర" ఓ. సంభోగించు. రమించు. 

(బ్రా); 2. దొంగిలించు, అవవారించు. (వ్యవః- 
వి. బ. నిందు ఊపొలంభము. (చూ, దొబ్బులు 

చెట్టు 
దొబ్బులంపెట్టు. చే. స కీ. నిందించి బుద్దిచెవ్వు. 
ధొమ్మ, దే. ఏ. వశురోగవిశేవము. (శ. ర. వాం 
దొమడోలు. జే ఏ అశ్వగంధ, పెన్నేరుశో, గనీ 

'పెన్నే రనంగను బెన్నె రనంగను దొమ్తడో లన 
గను దోంచు నళ్వగంధ. , అం. భా, ద్వి, ౬౩3. 

దో “మరం చ వి గడకట్టి యాడి జీవనము చేయు 

నొకజాలి, ఉ దాః నె మృరవా(డు, దొమృరది. 

(శ. రృ 
దొమ్మరి. చే. వి. (దొమ్మరశ-ఇ.) దొమ్షరవాండు; 

1 దొవ్వరది. “వ్వ .కొందణు దొ మృరులగుజుతున 

నవాహా యని బడిందీఢల వెంబడి 'నగట్రాకు 

వారును. , ఎ వబంధ, ౭౮౮. అం. భా స్వే, 

లిరాలి, క్త దోస్తుకావ్యం దగుల్కొంని ,ద్రిమ్లరె 

ననులోకనిందం ద్రైళ్ళ కుము...”ఇెన్న.౨, అ.3 09, 
దొమరీండు. చే! వి. (దొమృరశాఈండు) దొమ్మరి. 
లో * అంతట వానా న్య |" యనుదొమ్మరీల చయం 

తనపీడును చాను గదలి.” చెన్న. ౨, ఆ. అంకె. 
దొమి. థె" వీ (నం. తుములమ్) 1. అందాం 

గలియంబడి - చేయుయుద్రము సంకులనమరము, 

“ఊఉ, అంధకకాలకేయనుహిఫా దులు చై త్యులు , 



దోొమి 
= 

బాహుశేలద్కర్నాంధులు గూడి యొక్క మొగ 

మె వడి దొమిి యొనర్ని.., జారు ౬, అ, 

౯౫ భీమ. ర, ఆ. ౯౬ తము, ౫౯ కి జగ 

డము, వివాదము, “ద్వి, మితితోడ నొసంగము 
మేకళొన్నగాధిః నుకునిబుణం బెల్లం జొవ్చడం 

దీర్చి; పొమన దీవించి పోదు ఫీత్రోోడ, దమ్ములు 

'శీయక దొసం గల్ల మడిలో ద్వి. వారిశ్న. డ్, 
౧౨౨౫౨. వం; 3. 'సమర్గము, రాయిడి, ' (కీ =, అలరు 

పుప్పొడికుమ్సు కెలనం జల్లుచుం గృమచలువ తె మెర 

దొమ్లి సొలసీ సొలసి నమారు. క, ఆ ౧౯. 

పరమ, ళో, ఆ. ౧౦౭; ఉ. సమూవాము, గుంపు, 

క చెమిగదా నడ దుమ్యైద దొమిగదా బెడంగుం 

గురులు. . “ికువల. ఏ, అ విగ. స Ll; దట్టము, 

“సీ స్రచ్చి చేతుల మేను ముచ్చుట్టు రాం బుట్టి 
దొమియూర్పుల తావి సవరించి” కవిక, ర 

అ, ౧౬౬; 02. సంకులము, “టా, ,,శే, దివి 

దొమ్మికయ్యామున దిట్టతనం బతి ఫూరిమేసీతో.. స 
దశా, ౨, అ. ళం క కై, ౧, ఆ ౯౨. 

దొొమ్మినాడు. ద్వ అ, క్రి" (దొమ్మిశాకూడు.) 

కలియు “గీ, కమివూమిగ్ధాగ ద్ఞైమైం గమవిల్లు, 

నిమగా నిల్చి యెపెను గొమ్మ "కెల్లంగృమ్యకొని 

సెక్కులాగుల దొ మీగూడి, ఫూజ లానరించి 

యిట్టని పొగడి సా! నీలా ఏ, అ, 3౭. 

దొములాడు. ద్వ. అ, కి, (దొమృలు+-అడు.) 1. 

cs (శ ర ); 2. పెనంప 
షు, wo! “డఉ. .,రోవముకొ బణయ 

సం భ్యమముక్ మది దొమృలాడ, నరస. 53, 

ఈ ౧౧౮ 

దోౌయి వై: వి. (స ద్టయీో) జంట, యుగము, 

“క ్ కేయిదొయికొ మొగడిచి చొవోరు లిడి 

చనునెడలన్.” అచ్చ. నుం, ౧౫౩. 

దొర. చే. వి. 1. రాజు, చభువు. “వు ..కముక్, 

దొర క్రీగంట గనుంగొనంగ. నొకనందోవాం 

బంగా చచి (మ్రక్కిరి + రామా 

౮౦. రం. రా, అయో, ౧౨౪. పు; 8, సామంత 

రాజు, “క కురువతి వడవాళ్లం దగు దొరల 

కడకు సత్వరముగ దురమునకు భటోోక్కరము 

ననువుసేయుటతైై; వరవసము ధలిర్చం బనిచెం 
చార్థిషముఖ్యా.” భారం శల్య, ౧, అ. ౯రా; 3. 

అధివతి; సేనానాయకుండు, “ఆ, దొరలు వడిన 

dD, అ. 
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నేన దూలక యవ్వీరుం జుట్టుముట్టుటయును .* 
భారం దో 3, ఆ, దళ, వారి. ఉద, ౨, ఈ 
కోడి; శస సామ్యుము,పోలిక, “క, దొర యెజీయి 
కోరవలడే... కు సం ఇ అఆ. లా ళ్. రితి, 

పద్ధతి. “చ, తులువలుగాక యిట్టిదొర దుర్భయ 

పృ_ల్టికి జొత్తురయ్య .. .” భార. ఉద్యో. క, 

ఆ. 33౧. విణ 1. సమానుడు, సాటియైన 

వాడు. “మ . , , ఇద్ద లేజంబునక్ ,వొర సప్తార్నికి 
లాఫునం బవనుతోం దుల్యుందు . ..” భార, కర్మ, 

3, ఆ, .౨౯ నిర్వ, ౬) ఆ, ౧౬; ద శేషుడు, 

ఉఊక్తముఃడు. “వ అంకం చెజగంటిదొరలు 

వేడుక రక్కనులం గూడుకొని కలశజలనిధి మథి 
యించునమయ౨బునలోదశా. ౨, అ. ౨౮౭. వారి, 

ఫూ ఒఅ ౧౩౦; 8, 'పెద్దవాండు, గొవ్చ 

వాండు. “క..,ఇంక జననాయకుం డెప్పరునున 

నానతి యిచ్చెను దొర "లేమని రట్టుచేయం దుదీ 

గార్య మగన్,”భార. విరా, 3౩, ఆ. ౧౨౨. బిక్క. 

3, అ. 83. ఇ 

దొరణొను చే. ఆ క్రి. 1. యత్నించువ్రూను, “క, 
తను నూరార్చలయగ సఖి దొరంకొనమికి వెను 
బడుచు6 గీచకుం జానతితోన్భార, విరా. ౨, 

అ. ౬౦. భాగ 3, సృ. గరం 2, 

సీదవదడుం, “శాం ఫుట్టం బుట్ర శఛశరంబునకా. మొలవ 

నంభోయాన పాత ంబునక్,, ఇెట్టం గల్లను గాలి. 

గొల్బను బురాణెంవం దోరంకొంటి మిం బెల్లో 

వెంటం జరింతు...” భెగ, ౧, స్క_ం, ౭. భారి 

శాం. 9, ఆ. ౨౦౫ స, క్రిం el సారంభించు? 

మొదలిడు. “క. దొరడోొని పుణ్యము పాపము, 

నరుం డరిం జేయుచుండ ,.* భార. ఉవ్యో. 

5, ఆ. ౨ర౦. వరమ. 3, అం ౬౨; 2. పొందు, 

స్రావించు, “ద్ని. జననాథ సీచేశ సమరంబులోనం, 

దునియలై పడి ముక్షి దొరడొందు ననుచుఫున 

బావుం డనుపం _క్షికంఠుండు నీతంగొనిపోయె..” 
రం రా. ఊ ౧౦౪. పు 

దొరకింజ. చే స క్రి. (దొరక థా ప్రే) 1 

లభించంజేయు, దొరకునట్టుచేయు. “టా... నిన్ను 
నృల్లంతన చూచి చైవ మకటా దొరకించెని యిట్టి 
నిర్ణయ,స్వాంతునిచేతి కీభువనసారము నంచు 

గడుం గలంగిలతిన్.”” కళా. 9, ఆ. రా నాం 

ఫంచ, ౨) ఆ ౧౦౧; 2 కలుగం జేయు, సంభ 



దొరకువడు. ద ద్వ అ. క్ర," 

దొర 

వింపంజేయు. సీ, పరియించువారికి6 ర్రాతిథన్ళుర 'దొరకోను, చే. అ. 
అంబు దొరకించకొచాటుతోటకములం,.” కాశీ, 

ర ఆ ౨౫౫. కృ, శకుం ౨౩ ఆం ౧౨. 

దొరకింజేకొను. చే. స క్రి. (దొరకించుగాకొను.) 
l. వట్టుకొను. గ్ దుర్యోధనాదులు దొరకించు 

కొను ' వేళ విశ్వరూవముం జూపువింత మేల” సీం. 

నార, శ. ఏ2. మృ, వి. 3, ఆ. ౫౦; 2 సంపా 
దించు. “సీ, పూని తా నిచటికి రా నెళ్ళనెవ 
మున గురునాజు దొరకించుకొనుట యెపుడు.” 

వృథా. 3, అ ౧౨ 

దొరకు, బే. ఆః క్రి" కే చిక్కు, లభించు. కన్; 

చెక్కు. లేటీకి నిందొ క్కు_టక్కు.లా(డ్కి యిపుడు 

దొరకినంగద యిన్ని యిం పొనర్చు” ఊ రా, 

౪, ఆ. ౧౪౨. ఆము. ర, ఆ. ౧౨౩; 8. కలుగు, 

నంభవించు. “గీ, .,నీతోడ నడరి పోరుపిగ్దు గది 
శడు నైన నిసీమన్భ శ్ర లి దెరయవలనెన దల 

పాటు దొరకుకతన.” భె, రా, యు, ౨౦౮౬. 

రాఘవః అ అ, ౮౧; 3. వీలగు, సాధ్యమగు. 

“క __ పాతాళమవేలోకముకంటెను లో తెం, 

తో కల దాపరిఖ యొజుల దొరక దొకరికిన్*” 

భాగ, ౧౦. స్కం, ఫూ ౧౫౯౨. దశా ౨, 

ఆఅ ౧౧౨; కే వట్టువడు. “ఆ. చిక్క_పడియె 

దొరశం జేవడె నగపడెం దవిలెం బట్టువడియె 
దగులువడియె, నబ్బె నన గ హీతక మయ్యె ననం 

దగు... ఆం ఛా కృ, ౧౧౫% వి, లభించుట, 

| ప్రాసం “కీ గాజుంబూస నిరీక్షీంచం గడంయగవాని, 

శరయ నవవద్య రాగంబుదొరకు నాలు ఉద్భ. 

లి అం ౧౦౯. 

(దొరకుశ్తావడు - సార 

.మున్ఫ చిక్కు) వళడోను.. “క, ఆరుచెం డన న 

టంబున్క కరిగిన దథికర్టుం డంఘీవాలి నాకెం 

టికొ, దొరకువడం బట్టుకొని కం,ధర విరియం 

గొలికి చంపి తగ భక్షీంచెన్, వర పంచ, 5, 

ఈ ౧౩౩. 

దొరకనన్నాసీ, ద్వ. ఏ. (దొ రకు4-సన్నా సిన మించి 

మోసపుచ్చి దొొంగిలించుకొనిపోయెడి దొంగ, “గీ, 

. యతి ననుచు వేవభామల నటమటించిపొంచి తతి 
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+ (దొరకుషకొను = sm 

మున) కే, వ చిక్కు, “చ .., అరదంజ్తే 

దగం గడవంగ ఇన్వరుం, దై రకొనకున్న 6 దా 

నికనిం దోడొ-ని వచ్చినవాడు సూడన్,” 

భార. విరా. ఈ, ఆ. ౭౭. భార. శాం ౫, ఆ 

3 2౬; డి. సంభవించు కలుగు. “ఊ ఫు త్తం 
"శీల భేద మగు భూనుత యేశును నీవు జావ్నాపీ 

ప్ర శ్రుడు నుండగా నహీకముకొ భయముకొ 

దొరూన్నె,... భార, సభొ ౨ ఆ ౧9౩3, 
కారీ, ౭, ఆ. ౧౫౯; త సాధ్యమగు. 

డ్కకుఫలములు వడయంగ దుర్ల తులకు దొర 

కొనదు...” భార ఆర. ౨, అ. ౨ర ౨, భార 

ఆది. 6, అ. గా౮ర్మా ఓ. నెజువేయి, సిద్ధించు. 

“క తనవగచినకార్యము దొరుకొనటకు ధృత 
శాస్ట్రపుత్త తకుండు పొంగి పురో్కోచనుం బిలిపించి 

...నొయ్యమున నిట్టనియెన్*” భార, ఆది. ౬, అ, 

౧9౭. భార. శాం ౧, ఆ ౫౦ ఈ తోయ, 

స్ఫురించు. “క కురువంళము ద్రుంచుటకుం,జిెరం 

జాలక నానునగ౧బు సుడి వజియెడు ేవెరవుకు 

దొరకొనదు గజే, నసరసీదవానాభ ఫౌందు సంపా 
దింపన్.” భార. ఉద్యో. ఈ, ఆ. రజ 6. సిద్ద 
వడు లొంగు, “క, చని మద నాగ్నీ జాష్టలలు,దను 

కలో నిట్టూర్పు గాడ్సు దందడి నిగుడందను నూరా 
ర్పంగ సఖి దొర్వకొనమికి వెనుబడుచుం గీచకుం 
జాసతితోన్” భార. విరా, ౨, ఆ ౬౦. 

దొరకొలర్ప, చే. న, 1" (దొరకొనుభా. యే యు) 

దొరకొనంకేయు సంపాదించు, “క. సుర rahe 
మవోధ్వర మా,చరింవం దలంచి ,ద (ద, వ్యసంవద 

మీగులం, దొ రకాల్సి.” భార సౌ. ౨ ఈ౧౧౭. 

దళ, ౭, ఆ, ౯ళ. 

దొరకోలు, చే. వి. (దొరకొనుథాఎ లభించుట, ప్రా క్తి, 
“మ, .నీయాజ్ఞం ద్ర వరిల్లణా, దొ రస కోః 

లల్పమె యెల్ల కార్యముల సంతోషంబ మాబుద్ధు 

లక్ శరణం బొవదలందు నీవ యనువిశ్వాసంబు 
భాసిల్తగన్” వారి ఫూ. ౭, అ, ణక౦. భార 

ద్రోః 3, ఆ, గర్, 

వేచి కన్నియ గొంచు నిగ దొరకుసన్నాసి దొరహోలునన్నాని. ద్వ. వి, నమ్మించి మోసపుచ్చి 
యనమాట తిరము గాంగ, నర్జునుం డద్దిరా యంత 

దురనుషడు.” విజ క, ఈ es 
దొంగిలించి పోయెడిదొంగ. గీ, వేసములు వేసీ 
నమ్మించి వెనుక నాంచుకొనిన దొరకోలుసన్నాసి. 

ళో 



దొరపు, జే. న. 

దోర 

యనంగ వెలయు.””ఆం. భె, ద్వి. ౨౯౧. పృబంధ, 

౭౯ార. 

క," (దొరయుధా, చే 1. కలుగ? 

జేయు. “సీ. చరసినచో ఇెల్లదొరపుజేవత్వ మీ 
యరిభేదిమాట నవ్యామృతంబొ.”'చంద్రి,. గి ఆ. 

౧౦౦౪౫; £. ఉంచు. “వ,..నుంజీరళింజారవంబులం 

కర్ణ శ్ఞాని మాన్ననొరదొరవిన వలదొరపరువంపుం 
ైైదువు తెజంగున ,..” చంది. ఈ, ఆ. ౧౦౭. 

దొరయించేు. చే స. క* (దొరయుథా. సే 1. కలి 

నంచు. “సీ, చికిలిచూపులవాని సీరిమించుదొర 
యించుదొరయించు కాంచనాంబరమువాని.”*వను, 

3, ఆ. రోజు 2. ఉంచు. “కం భరళాగమవర్యం 

తము భరణీపాలకునిమేను తెలద్రోణిక దొర 
యించ6 దక్స)థానుల, నరుంధతీప్రైణబంధుం 

జాజ్ఞాపించెన్ చం, రా, రి, ఆ. రాజ, * 

దొరయు. బే, అ. (క్రి i. శగులం, అంటుకిోోను, 

“ద అలరుమొగంబుతోడం గడు నర లి నాకెదు 

రేల కావు చేతులు పచరించుచుం దనువుధూళి 

మెయిం దొరయంగ చేల తృన్నెలమిని గొల 

లించుకొనవు,..” మార్క. ౧ ఆ ౨౫౧; 2, 
సమానమగు  సాటియగు. “మ .. , రాజీవపత్రా 

తతో, దొరయంగా శరుం డెట్టినాండును నమ 

రుంజే,.. వరానా, ౧, అ ౧౫౯. భార, కర్ణ 

౧, ఈ ౨౫౧; త కలుగు, జనించు, “గీ. ఉఇనల 

దొరలకు నిటువంటిచనలు దొరయం,గలక వరు 

లింఠ నతనితోం గలని “కెదుర.” దశా, ౧, అం 

ఎరిరా ఊ రొ. ౧) ఆ. ౨౭; డీ జరగ. పృవ 

_ర్హిల్లంం “మ.*.గంభీరాప్పరోన ఏత్యముల్ + దొరసెం 

గన్నులపంగడువె జనులు సంతోషించి భూోషింవం 

న్.” విక, ౧, అ, ౧౮౦. రామా 9, అ. 

౧౧౭; ర్. ఒహ్వు కోభిల్లు, “చ, వారి కిరు గేలం 
దామరలయందును జ్యక్షము పాంచజన్యముక్" . 

దొరయుగతిన్ ,..” రామా, ౧3 ఈ ర౨. కళా 

౧౩ ఆ. ౧౮ 6. చిక్కుకను, సంస_క్టమగు. “క, 

మరు డనుమేటికిరాతుండు, సరభసముగ ముగ్గ 

మతుల జనవివాగములకొ, దొరసీ వడ నడంవ 

నొగ్గిన్కయురులునుమొ నంయమోం ద్ర రమువిదలు 

తలంపన్. వాసిష్ట, ౧; ఈ ౧౧౯ 7 తగు, “చ, 

నరనుతు నిమ్మహేం ద గిరిసాథు వరింపుము రూవ 

+. సంపదకొ, దొరయు నికండు నీకు, +” వైమ ౫ 

1585 దోర 

ఈ ౧9౨. రాఘవ ౨ ఆ. ౯౫%; 8. ఉండు. 
గ్ల పులకలు నిండజారం బొడమినచేహూంబు ధూళి 
ధూసరితమె దొరయువీపు,నాంస, ౨ఈ. ౧౦౮ 
రా విగ ఆ.౯; 9. వచ్చు, “కీ, సరిదొరల్ 

నంధింవ దొకయువేళ. శుక. ౧, అ. ౨3. * 
స క్రి. 1. పోలు, “క. అరయంగ నాలుగువిధ 

ములబరంగుం జకతుప్పాదవ్భ చ్రీం బరయినగోనవ్రక్,, 
దొరయుచు నందొకం డెడలిన, నరవర నద్ధర్మ 
వ_రనము గుంటువడున్.” భార. ఆకు, ఈ, ఆ, 

౨౮ కానీ ఈర ఆ. ౧౦౧; 8. శాంకు 
స్పృశించు, “వ. . ,.మరందధారాబ్బందంబునా6 

కలం గలసీ చ,వహించు నెలయేటినీటితుంవరలక 
వొరసీ మందగతులం దిరుగుముంవవవనంబులకొ 

రానే ఉం. రా. 3, ఆ ౧౯౧9 

(ముక్కుతో పొడుచు. “ళా. శ్రీరాధాధర 
బుబముం దె రయు కొచిల్కుక్ నిజోరస్థ లీ? 

రారాజన్మణి కాంతి రాం బిలిచి...”ట్లా రా, ౧ 

ఆ ౧; ఉఓ చొచ్చి, వ్ర వేళించి. “మ. అని 

బోధింవం గలంక'దేణి రఘువంశాంభోథి చంద్రుండు 

త్ర మృునినె మోము చసన్నదృష్టిం గని స మైోదం౦బు 

వాటిళ్లె సీయనవద్యో కీ నొజారముక దొరసి 

యన్నా నాల్లునాళ్లయ్యె భూూజనసంరతణ మెల్లి 

కైన ఘటియించక్ బోందగుక్ వేడుకన్ ఊం 
రా, క్క ఆ. బి౫౧. | 

దొరలకయుండు, చే. అ. క్రి. (దొరలక+ఉఊండు.) 
ఊరకొను, ఉఊదాసీనుడగు. “క ఇరువదియేడులు 

తనపాల, మొరుడు గుడుచుచునికి మొతిం 
యు న్నేనియుం6 చా,వదొరలకయు న్నే నియుం దృత్సరి 

భోగము గుడిచినతని పా లై పోవున్.”విజ్టా., వ్యవ, 
రోజ క్లో పళ్ళతో డై బ్రువతో భూమే ర్లాని 
ర్వింశతివార్షి శే, యాజ్ఞ, వ్యవ, నిరం 

దోరలించేు. డే. న శ్రీ" (దొరలు భాం దే) 

రాలువడు, “సీ, భానూష్మ ఫీతి ముకొవడిన 

చుక్క_లభంగి దొరతె వేకవగాలిం దరుల మంచు.” 

స్వాం గి ఈ రం. కవిక ర, ఆ ౧౧౧; 2 

తిరుగు వరిభ్రమించు. “క వమరలక్" గర్వము , 

జన్మముమరణమాు నిరయమును మఖియు మణీయం 
నటు నిరంశరనంస్క_ ఎలిచ్మక్కంబున, దొరలి నరుం 

డొందు సర్వతో దు౭ఖములన్,” కవిక్ష సే ఈ 

౧౧౬; త కలుగు, సంభవించు. “నీ వెళి, సెజుం 



దొరవిం డే, ఏ, కొలను. 

దోర ం 

య "వై రివీరుల6 చొడలన్న వెజచు బొం 

శీయెడ దొలలునొ యని.” మొ. రా బాల, 

౨౦. అచ్చ. యు, కళకి; డీ కలియుకూడు. 
“గీ దోపు లగు వేలుపులలోన దొరలి యున్న 
వసియునొక గాండ్రు డ్రురుద్రు దుల చాజి విడిచ.” కాశీ. 

2, అ. రగ ద్వి. వార్చ. పూ, ౧౫౬రీ. వం; 
ర్. అలిశయించు, “మ. మదనమసోహరాంగమణి 
మండన నీగురువాన యంచు 'బ్రే,ము దొరల విన్న 
వించి నృపుమన్ననం గాంచీ..”శుక.౧, ఆ.3 5 ౦. 

క్రి" (దొరలు ఛాంగ్రేఎ 1. కలుపు, 

“కీ. నిగరంపు మోవి లేనియలతోన దొరల్ని చెలువ 
లిచ్చిన సంకసించుం గొన్ని.” వేం పంచ, ఈ, ఆ 

౨౪౧; 2. మార్పు+ ఒకదానికిమాజణుగా చేయు. 

“ఊ ఆయలికాని కీక మమరాలయముఖ్యము 

లాత6 డర్భకృ,ప్లాయుతుండై నిజోర్వి నగనస్టికిం 

దద్ధనముం దొరల్చి శాజాయతనంబు. జేరు...” 

హ్ క, ఆ, ౨౧౮ 

దొరవచ్చు. చే. అ, క్రి. (దొర4వచ్చు. సాటియను, 
సమానమగు. “సీ దే దొరవచ్చు ననవచ్చుం దోయ 
జాత్యనిమ్నూర్తి కథిరానుల శ్రీ నను గ్ర మహిమ,” 
ఫీను ౧ ఆ ౧౦౬. Fe . ఆ, ఏ6, 

కక్ష శ్రీడి వెఆజయగంది కనుం 

నొనలగేడించుచు నొండుదొరవికిం జని యచ 

టకొజూడ భయంకర మగుచును, సోడిగ తద్రూవ 

ముడిగి (శ్రోల్చులి యయ్యెన్”' జై. ౫ ఆ.౯౭. 
దొరసాని, ద్వ. వి, (దొర4సాని రాజ్ఞి రాణి. ' (గ్గ 

సామి మాదొరసాని సాహ్ట్రాంగముగను, తావకీన 

పదాంబుజద్భ్టంద్వమునకు, తలను జేసీ నా నని 

విన్నవించె నన్యు లింకెవ్వరును లేక యవల 

వినుము.” (ఓ) ౬, అ, ౧౦౫, శళాం, 3, ఈ 

౧౧౨. అం, భో. ద్వి. ౧౦౭. 

- దొరనెము, దే. వి. నిరుటికి వెనుకటిసంవత్సగము. ద 

దొరసెమునందు చుట్టుకొని తోరణకచట్రై నురో 
విభాగముక్, నిరుడు పయోజకోశరమణీయతం 

దాల్చెను వర్షమానవుత్సరమున నొప్పె "హేమ 
. కలకంబులబాగున ముందటేంటికికొ, గరినిభయాన 

చన్నులోవ' కోంగిలిపట్టులు గాశయుండు'ణే.” 

శీ ఎరారొః 
“"దారాధ్ధెర. ద వి, "పెద్దదొర. (కీ చేకాన్న యది 

00 “జందల్ ఇల భర్తకు దొరఠాదొర కెల్ల స్వవ 
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శులై వరణపవాత.ి”ఆనంద. పీకి ౭౩. రాధికా, 
౧ ఆ, 5.౨. 

దొరుగండి. బే. వి. (దొరువు+గండి) నిండిననీచ్ల వెలు 

వటికిం బోవుటకె యేర్పజచినదొరువుతూము, 

“సీ మదువులు వనులకాల్శ డిం బుచ్చె దొరు 
99 గండి వృంతలు చెనుటీ"ంక్మి వంత లయ్యు, హరి, 

పూ. ౬, ఆ ఎగ 

దరువు. దే. వి. 1. నడబావి, ఒకవిధ మెనచెలమ, “క, 

తిరుకొళము నూయి లోటయం6 జెజువు మడుప్ళ్చ 

లొండుకుంట శౌలమ వడియ కోనేజు బుగ్గ వాల 

దొన తల పరిగుండము కాల్వ డిగియ బావి దొఠు 

వులన్.' వాంస 6, ఆ, ౨౧౦. రాఘవ. ౨ అ, 

౬; జ. కొలనుబవెటువు, “గీ. తోంచె వారిణాంక్ర 

బింబంబు నాంచుతో డి దొరువుగతి నంబరము 

“ మడికరణి నుండె” వరావా, ఈ, ఆ. ౧౪౭. 

దొరువువల్రైడ, డే. వి, గంకయెద్దులతోోంక క్రి ంద క్రి 
లించెడ. వట్రాడం (శ. ర్ఫ ఎద్దుముడ్డికితగి లించెడు 

పట్టిక, (బ్రా 

దొఆఅయు. చే. అ. క్రి" కలియు, కూడు. “చ ఎదు 

రుగ వచ్చి పొండ్యధరణీశ్వరుం డర్జునుం గాంచి 

చేదుగా నుదినము మిరు రాం గలుగుకోభన 

మెన్నండు గల్లుం ట్రోలికింబదం డని యిద్దణుం 

దొజసీ భదృగజంబుల చెక్కి. వచ్చిరి. , “విజ 

౧) అ ౧%. శుక ౧, ఆ. కోరాడ, స, కీ, 

l. పొందు, స్రాసించు. “ద ఉతికి తొలంగ 

దొాంటియును నూరక తో, (కలువట్టి దవ్వుగాం; బజ 

వియుం గొము లూడి పెడంబాయలోం దోచియు 

గల లీలమైంజఆిచి కలంగంజేసీయుకు జంవల 

నొ ల్ల నోస్వరూవతక్ , దొజసీనరాతసాంగనల. 

దోలె నకండు నిమేషమ్మాతృలోన్.” వారి. ఫూ. 
క్కు అ, ౮౯. (దొజుంగిన అపము ది.) చంది. 

3, ఆ. ర్వి 2. రమించు, “క గొల ద్రావణ 

కన్యక, దొజసీనశూ ద్రుండు ప్రీతితో నొక్క 
టిమె, కెఆవక పుట్టి చిన యా, జజకికిం బుట్టిన 

యకతండు చంజడాలుం డనన్.”విజ్ఞా.అచా, ౧3? ౯ 

దొలుక. బే. వి, గుల్ల, అంకస్సారహీన మైనవస్తువు. 
“క. పలుచనిచెత్తురమడుంగులంభొలిచెక రథ 
జేమిపలయములు రణవాకతసీ,రులు దూజలో రని 

బింబము దపొలుక్తై రుచి మాలి నీడం డోంచిన 
మాడ్కిన్* కనిక ౨ ఆ. ౧౯౩.. 
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దోలందేం జీ, న. క్ర" దొరలింమే. “సీ, ,, అన్యోన్య 

సంఘట్టనారవంబు, లెనంగంగ సంగ్రామ మేర్పడం 

జేయక యతకుముల్ దొలిచి డే నృశ్రమమున,” వోశిన, చే 

భార. నభా. ౨, & ౧౯౭, 
దొలుపు. చే*స 8" దొరలించే. “ఉ&. కమ్మని 

యూర్పుగాడ్పు చలక మ్రకుచములవూంక యూ 

తగా, మెయి భుర్మముల్ దొలుప,..”పాంచా. 
గా ఈ ౨౮. శ్రీరం మా ౬, అ, ౮౭. 

దొల్చు. జే. స క్రి. పొడుచు; రంధము'చేయు 
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గటం ఛాలదండములు చేకొని యున్న యనుద్య 3 
బనన్. వి ఫు. 8, ఆ. ౪౦౭. 

. వి దోంకుట, (శ. ర 

దో౭కు. శే. ఆ, శ్రీ ఇంకు తగ్గు. జస ఉడ్వేల 

మగుదు6 బెట్ట బ్బిడురాగవార్థులు 'లేశమైనను 

దోళవయ్యెలోపి. శకం, 5౨, అ.౨౧౯, న, కీ, 

చేలను ఎదురుగా చెక్కు. (శర వా 

దోంకుడు. చే వి (దోశు థా) దోశిన, దోంకుట, 

(శారు 

* 

“చ వడిందలం ద్రొక్కి_ ముక్కున నవారణం।| దోంకుడుపాజు. దే. వి. (దోశుడు4 పొజు) దోంకు 
గన్నులు దొల్వం బొల్పుబుల్విడిం దమకించువాయ 

సములీల మదీయసమోపవ_ర్దియె, ja కీడు 

నాకుం గడు నుగ్తృముగా నొనరించె 4 

ఫూ ర ఆ. ౬౭, నరస ౧, ఆ. ౬ర, 

దొల్దుం దే. అ Ep దొరలు. 

సోల్లసిదమై చంద్రు పోలిక ముఖబింబమును తేజ 

రిల, దొల్లుబండియను దైత్యుని సుక్కి చేల, 

డొల్లంగం దన్ని... “అ, మ క౧, ఆ ౨౮ పు: 

దొనంగు: జే, వి. 1. వోని, చిక్కు... “క్క అనురుల 

కమృతము పోయుట, పొసలదు పోములకుం 

ఛాలుపోసినమాడ్జి క, పొనలగు నంచును చేజ్ొక, 
దెస గూర్చుండంగ బెట్ట జేవాహితులన్. పాగ, 

రా స్కాం, కిం౬ భర ౧౩ వ్ర ౯౦; ది, 

పాపము, “సీ. దోన మనంగను దొసంగ దోసంగు 
నాం గసటు నాం బావంబుగాం దనర్ను.” ఆం, 

భా. (ప్ర. ౯౮ 8. విఘ్నము, ఆటంకము “గీ, 

కవదొనలు సోని వెంటా లత్నుణుండు నడవ, రామ 

భ ద్రుండు నావెంట రా నియోగ్యమొసంితివ 

యని రాకాసిదొనంన మాని యవభృథస్నాత 

నగుదు నోయధివ వినుడు” చం. రొ. ౨, అ 

౬౧. అచ్చ, పీకి, ౭; ఉ. బాధ, పీడ. “ఆ, కొజింశ 

తీణె చాల్లకర్ము_.లు సమకూశెం) దుట్టువానె నింక 
దొసంగు లేదు,” భౌ. రా, యు. ౨.౨౫౨. భార. 
ఉద్యో. ౪, ఆ ౫౫%; ర్. సంబంధము, “సీ 

చదువుతోడిదొనంగు చాలించె మునుమున్న తీర్థ 
మాడెద నన్న తెక్వు వదలె.'రుక్వా, ఈ,ఆ. లతా. దోంచు దే, సః 

దొనఫు ము! దొనంగ, (శం ర 

దో 

దో, స వి, న్. పుం. ను బాహువు, *“'ఉఊ,.,తదీయ 

దంతములం దోల నమర్చినం జాడనొక్సి రాాచెం 

సజల 4 

నట్టిపాజు కవ్చునోల, ళ్ వరంగం దవ్రగోల 

దోయడు పాట నాగ” ఆం. భె. ద్వి. ౨9 ౦. 

' వారి. దోశుడుబార. జే, ఏ. బాలకీ క్ర డావిశేషము, నూర 

మణి. (శ. రు 
“ద్వి లాలాసుభార | వ్రోంగాడు, దే. అ, శ్కీ* (దోయషాఆదు.) బిడ్డలు 

"నేలవైం జేతు లాని మోకాళ్ళతో నడచు, ప్రాకు. 
జ . చోరగిలి పొట్టజీరలు, శేరిచి దోయాజో "లేచి 

నిలుచుచుం బడుచుక్ , చేరమివలెచే మేనక,కోరిక 

డీ కొంత కొనసాగించెన్. పార్య.9, ఆ.౧౭. 
దోగియాడు. చే. అ. శ్రీః (దోణి+అఆడు) ప్రాకు. 

“గీ, దోయగియాడంగ చేక్చి చై త్యులు కృథంచి, 

తోంటిమద మేది మేదినిం గుంటువడల.”” రామా. 

3, ఆ ౧5౨. చంద్రా. ౨ ఆ, జ 

దోయగు. చే, అ. క్రి, 1. (మేనితో లొలియు, 
చర్మము ఊడు, “సీ, . చెక్కు. బోయినవాండుం 
గ రాయొముకుమురిసినవాండును మొగము దోయిన 

వాండునై నొచ్చి... రామా రా అ. ౧౩౪౭; 

2, హ్రాంకు. “వ**.నొచ్చియుంం జొొచ్చియుం 

చరరలియుం చొరరియు దోంగియు జాయియం, 44 

కృ తాంతుసన్ని ధికిం బోయిరి. రివరా. ళీ,ఆ, రక. 

దోయగురు. జే, వి 'చెర్యము దొంగతనము, “సీ. 
దోంగురు చాంగను దోయడ మనలను దోంపుడు 

నాలను దోంపు నాల్క, దొంగటీక మనంగ 

దొంగతన మనంగ జౌర్యంబు వెల్లు... ఆం, 

భా ద్వి £F 0D 

dls కొల్లగొట్లు* “సీ, +, కళస్థలి 

యుస్రు లైన, శతు. దోంచికొనుటయ్ 

రాజనూను,లఖాలదిశలం జెల్లాచెద రైరి భీతి” వారి. 
ఫూ. 95 ఆ. ౧౭. పరమ. ఈ ఆ, (900; 2 

దొంగిలించు, “ఊఉ, ,"సే డిచె పొద్దు దోంచుకో, 
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నీక్కడ వాట మంచు మది చంచ వారికి నక్క 

డక్క-_డన్ =” కాళ. ర, అ. ౬ య. ౪, ఆ 

3; టి. (ఆక్ కా మోసమువేే గ్రహించు, 
పుచ్చుకొను. “సీ. అన్నదాతల మంచు ఏ యాయ 
జాకల నుంచు దొరలచే రూకలు దోంచువారు* 

దశా, ౧౦, అ, ౧౦౫, కళా, ౧, ఈ ౧౮; 4. 

లాగు, ఆకర్షి ౦చు. “గీ. వల్క-లంబులు దో౭చిన 

పంగువారుం చెఆజలువోయిన వారల జేరువారు.” 

ఊఉ, హరి, ౧) అ. ౧౦౨ రాఘవ, 35, ఆ ౨౦ 

ర్, అపహరించు. “క ప్రాణముల శెక్కు_ డగు 
నా, ప్రా ణేశ్ణరి దోంగికౌనయె.,, ఫె రా. 
పేష్క్ం. బర. 

దో(యటమ్మ. చర్చ వి. (దోంటి4ాఅమ్రు.) దోంటివలె 
వంపైనఅలుంగు గలబాణము, కర్ణి శరము.(శ. ర) 

దోటి. దే, ఏ. అందనిపండ్దు మొదలగువానిని కోయుట 
కువయం_క్షముగా వంకర చిల్ల దోంసిననోల, చివర 

వంకరశా చిన్న కట్ణ ముక్క. కట్టినగడ, “రగడ, 

గుమగుమునివాసనల గేందగి కొమ్మ కొమ్మకు నంచె 

దోంటికి.”” పారి, ర, అ. ౧౬ ఫా, శ ౧౦౫ 
దోంటిముక్కర. చే. వి. దోంటివలె వంవయిననాసాొ 

భరణము, (క, ర) 

దోంవరి. దే విణ, (దోంపు!ఆరి) 1, దొంగ, తస్క 
రుడు. ఫీ. దొంగ తెక్టలిళాండు దోంపరి 
ముచ్చు జబాజరకాం డనంగం దస్స రుడు వెలయు,” 

అం, భె, ద్వి, ౨౯౧; ద కొర్టకాండు. (శ. ర 

దోంపిడి. బే. వి (దోయసు+ఇడి) 1 దోందుకొనుట, 

అపవారించుట, 2. కొల్ల. (శ. రృ బ. చాల క్రీడా 
విశేషము. “సీ. -పెంచులబేం దోంపిళ్ల was 
సరిబేసి పుటజెడు 'చాకిమాట.” వాంసన 3, ఆ, 
౧ళో౬, 

దోశిడికాండు. దే విణ, (దోయిడిశకాడయు) 1. 
దొంగ; 2. కొల్లకాండు, (శ రు 

దోయిడియాటలు. బే. ఏ. బ. బాలకీ er 
“పీ తూరనతుంకముల్ దోయపిడియాటలం 
పబంధం ౬గకి, 

చోయపు. చే. నం శీ," (వుహ్పాదులను కలలో) పెట్టు 

కొను చొప్పీంచుం “ద్వి, "తెలిమోము లరదోం౭జం 

:దిగిచిన కావి తిలుయగుమునుంగులాోం జెంగల్య రేకు, 

లొసఫరిగా దోంపి యున్న క ల్హారకునుమగంధంబు 

లాగుబ్బుగా న్" లయం”ద్విం నారిశ చి ఫూ రారా. 

ఫ్. 
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వం, చిత్రభాః ౫ ఆ. ఇ, ఏ. 1, కొల్ల, దోయిడి, 
“1 మామూంక నిప్పింతుం దొలలు 

డొకటి, యాండుదానిం జేనంటకుం డనుచుం బెద్ద, 
తనము నభిమాసమును 'దెంపు గనల బలికి, నిలీకి 

దోంవిచ్చువారు నై తొలలి రపుదు* ఆము. కి 

ఆ ౭౭. దశా ౨ అ. ళం౦; 2 పూర్ణాన 

కము; సర్వస్వము నిచ్చుట. యర్ లాన్ఫ మొన 

రించె నక గామళాస్య యపుడు, కోపుకోపున దొర 

లెల్ల దోంపు లాను? 

దశా, 45 4% ర౦౯ 

దోవుకాందు. దే. విణ. (దోశ? కాండు) 1 

ద్ంగ 2 కొల్లకాందు. (శ. రు 

దోయఖ్రుమో రు. జే. వి. (దోంపుగా చూరు.) అరులనలు 

మున్నగువానికి జల్లుకొట్రకుండుటశై తాటియా 

కులు మున్నగునవి దోంపి పెంచినచూరు, అంక 

శ్ళదిం Es దోయఫపుమా రనణగను దోచు నంక 

శృది... ఆం భా ద్వి, ౨౧. 

దోంపుడు. చే. ఏ. (దోపు థా) 1. దోంచుకొనుట; 

2, కొల్ల, (శ. ర) 

దోంపుడుకాండు. డే విణ, (దో౭పుడు + కాడు.) క 

వొంగ 2. కొల్ల కాయడు, (శ ర) 

దోఉుడువడు. ద్య. అ, క్రీ" (పోంపుడుశవడుం 

కొల్లనొట్టఖుడు. అస యా న హన్. 
కోటికా తురకలచే నిటు దోంపువడుట” సీం, 

నార, ౪౮. 

దోంపువోవు, చే. అ. శ్రీ* (దోయు+పోవుు నులి 
వడు. “ఆ, దోంపువోయు ననుట దోంచు నులివడె 

నృనంగ,.. ఆం. భా. తృ. ౧౧౬. 

దో, నం. వి బు. పుం- 1. గొల్లవాండు; 2. దూడ, 

త, స్తుతించుచు కవిత్వముబెన్సీ ధనము సంపా 
దించి జీవించుకవి; 4. వనిపొటులు చేసీ ధనము 

సంపాదించి దానిచే హా దుకువాండు, విణ, (బు. 

‘9. బు) "పాలు న త్ 1 
| దోస్ట్రి, నం, వి, ఈ, స్తీ 1. పాండియావ్రు 2 

గొల్ల లది; 3. పౌలిచ్చుచాది. 

సోణము, చే వి, 1. భుజములకు బలము వచ్చుటకై 

తి స్పెడు జెట్టివానియుపకరణనిశేషమం 2. మ్రాను 
సుకరముగా6 'జీల్చుటన్హై యక్కడక్య్కడం జేక్కిన 

కొయ్య మేకులను దిగ (గొట్టుటాపక రణవిశీషము, 

(శ. ర 

చెబు ౧, ఈ ౧౨౯. 



దోద 

దోదసి, వ్ర. ని, (సం, ద్వాదశీ) వఠ్షవందలివండ్రైం 
డవతిథి, ద్వాదశి, (శ. ర 

దోదుమి = దోదుమి. (శం ర) 

దోదుము = గోదుమ (చూ. దోదుముదార) 
దోదుముదారి. దే. వి, ee ) ఆయుధ 

విశేషము; ఖద్దవెశేషము. “కీ స కలువచెక్చెలి కాని 

బలిమిం దెమరజేక చికిలిదోదుముదారి ఇెడంగం| 

జూచి. య! ఫి ఆ, ౧౧ @. 

దోదుమ్లి. బే. వి. అయుధవిశేషము, ఖడ్దప శేషము? 

చంద్రా. 
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కంపుదోను లనలంగ పారి, ౨, ఆ. 36౮: ఫొను 

3, ఈ ఈ౬. విణ. చిన్నది. (చూ, దోనమ్తు.) 

దోశి, చె, వి (సం బోడ 1. చిన్నపడప, 

ప్రాణ; 2. కాష్టాంబువాహీని క. ద్రోణె యగు 

దోస యనలను .. అం భె వ్ర సట గే త, 

జెలగడుగు వానిసాధవము. (శరం ఉ సాలె 

వాడు చాపు పు చుట్జెడు మ్రాను. “సీ ఓరీ + కుంభెమస్టపు 

గుంత గూూటంబు వస్తంబు వరంటెదొా ద్రొక్కుడువ్జై 

పలక దోచి” వున ౨ ఆం ౧౧ 

“A. "మోదమున చెదురూవలపాదుహిహి, తమి | దో చెడొగ్డు. ద్వ. అ. క్రి, (ద దోణి4డొన్గు.) కిందికి 
దోదుమ్మిం గొంది. ,, ' ఊఉ. రా, 8, ఆ. షు. 

దోదుమి దారి. జే, నిం (దోదుమ్తి దారి.) దోదుము 
దారి. “గీ. తిమ్మనగ సొలుచికిలిదో దుమ్మి దారిబలిమిం 

చాగటారి సురపుర ప్రాంగ ణమున, వనజ లెడుకటారి 

రాహు త్తవరులచేతం గీడు సేయి చె మడియలవోడి 

చెలిమి,” కువల, ౧, ఆ, 3౯. 

దోదూయమానము. సం, విణ, (అ, ఆ, అం) కే 

మిక్కిలి తపించుచున్నది; న మిక్కిలి తపింవం 

'జేయుచున్నది. 

దోదూయ్యమానము. సం. నిణ, (ఆ. ఆ. ఆ) మిక్కిలి 
కపింపం జేయంబడుచున్నది. 

దోధూయమానము, సం. విణ (అ ఆ. అ |. 

మిక్కిలి కదలుచున్నవి; 2. మిక్కిలి కదుల్చు 
చున్నది. 

దోధూయ్యమానము. నం, విణ, (ఆ .ఆ, అ మిక్కిలి 

కదల్పంబడుచున్న ది. 

దోనమ్ము. ద్వ. ఫి (బోని+ అము.) చిన్న బాణము. 

ఎప నోనమ్ము లంచన నా మా! స్ట. 

ఆం, భౌ నె. ౨౧౨. 

దోని. చై. వీ. (సం, ద్రోణీఎ 1. దొను నీరు నిలు 
చుట కేర్పఆ చినవల్లము గనీ = వటికంపుదోనులం 

బరంగుగొ బ్లైంగఫూసీటిబల్లక్సుర ల్లాంటి దాంటిలో 

రసిక ౨, ఈ ౭౧. ద్వి, తి, సా, ౧, ఆ. ౯పు; 

2, అరిణ, ఎత్తుడునీరు పోయుటడై తొలిచి 

కాలువమొదట నుంచుళో టిమ్హాను మున్న గునది, 

“వ. ..అయ్యేతంబు ముంగిన్నమానికి 'వెదురునకు 

నంటలోట్టినవాటుషరిమళం బాఘాాణించి దోనిం 

బడి చని. +” వాంన. ౧) ఈ ౧౯౨; 8 నీరు 

పాజుట శేర్చజచినచిన్న కాలు పుబోచ. “గీ, వైర 
వముఖకు 'వొన్నలనీవ వజవంబూని శేర్చినవటి 

-మోకరించుకొను. క్షి కరఘాత పతదజ్దనుటం 

సొముకొనం జిమునమి దోనెశ్యూ చాదంతి 

డిగియె.” వను, గ్య ఆ, ౬, 

దోమ. బే. ఏ, నుశకము, “క, ఆసీరధి నెల వింత 

నంగా నేరము లేలగిలమకరములసూందకొయమెనా 

"దులు అజిక్కల తో నిలుచుం గరఠులమోండి 

దోమల రణిన్.” వ్వా ౨ ఆ. దజకి, ఉం రా, 

ఏ, ఆ. 30౧౯, స్త్ 

దోవుటి. జే. ఏ. అన్నము. “సీ, దోమటిం దొడు 
కునే సే ప్రేమం గోకిలములం పొటలసహశారవల్లన 

ముల. సం ద్ర ద, 5, ఆ, ౧౧9౨. మేం వంచ. గా 

ఆ ౨౯ మ! 

దోమతెర. ద్య. వి. (పోమ+తెక) దోమలు చొర 
కుండ మంచముచుట్టు వేయువలగుడ్డ, చతుషి.* 
“జా...క్రమంబున ఘర శంక మై. నుష్పతిలంగ 

దోరు తెర లువ్పర మె త్రిరి... ఆమ్ ఆ. ౧౦. 

దోము, బే. ఏ. 1. ఆహారము చేహమున పట్టక వనులు 
పాజకొనుట. (శ, ర్ఫ; 8, కడుపువాప్కు ఊదర 

కోధము. “సీ. కొదరకోఫమై యలరు దోములో 
అం. భి ద్వి ౧2౬. 

దోయము. చే. వి. బి, బాలికా క్రీ డావిశేవము, జ్ర 
అచ్చనగండ్లు దోయాలును దాంగలిమూంకలు 

నాలుగుమూలలాంటం"”దకొా, ర్యా అ. రాం. ఇందు. 

౨, ఈ ద౧రదిం 

దోయి. వై. వి, (సం. ద్వయాం) 1. పేతు బోడు, 

“ళ్ళు సీయంవజేశమంం దనవ్వే దోయిబలువ్రం దోడు 
గాంగ ద్రోణుం గడచి, .. సైన్యము... , పజవంయం 

జనన”? భార. ద్రో. ౨ ఈ ౨౭౧. కాళిందీ. 

గి ల ౧౨9. అ భా. ద్వి ౧౦౦; 2 కల 

యిక, సాంగత్యము, “గీ, మన థాథోవరతంత్ర, 



వోయి 

మాననులును, నగుచు జేకాసనాసీను ల్రైరి తగ 
వధూవరులు సౌఖ్యరసములదోయి వోలె” దశ. 

ఈ, అ; ౫౭; ౮. సామ్యము పోలిక, “డ్. 

ఎక్కో_డిదోయిపో యలమృగేత్నణ మేనికి నక్క 

డానికిన్” విజ 3, ఆ. ౧౮. విజ, నహాయము, 

తోడు. “సీ యమునాజలానీల మొ చిమ్మచీశటి 

-పల్లున జగ మెల్ల నల్లమైను సీస మణి 'గానరా 

దని వారి లత్షీ దోయి గా నమృశతాద్దీం చాయ 

కుండం” ద్వా, ర్క, ఆ ౧౦౨, 

దోయికట్టు. ద్వ. ఆ. (క్రి. (దోయిశాకట్టు.) రెండు 
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భె ద్వి ఏ ర; త. వండందాలినకాయి. “వ్య, 

పింబెలకు నందమ్థును గాయలకు సోయగంబును, 

దోరలకు గౌగవంబువు బండులకు మెండును గలి 

గించి వలాయితహేమంతరబుగ వసంతం బయె 

నమ్యెడ,” డద .౧,ఆ. ౮౮ నిణ, శే. ఎజ్హింటొఆీ 

నది “డ్, లలికంబున 

"లేంజిమరు.. .కల్లునట్టుగాంగన్ని య నిన్నె గూడి 

రతికాంత్సలు మాజి సుఖుంచు టెన్నండోవో 
చంద. ఈ, ఈ ౧౧౧+ రం. రా, ఉ. ౯3, ప్ప 

2. ఒజంగినది, (చూ దోరగల్లు.) 

కన్ను లదోరచాయి 

భాగములుగా వీలు. “వ ++ తక్కినవారునుం దమ | ద్షఃర్రులం = దోరగల్లు. (చూ. దోరగలంవడు.) 

లోన దొరయుభంగి దోయికట్టిరి” వారి. ఫూ. ౭, 

ఆ ౯ 

దోయిడి. చే. విణ. (దోంచే ఛా) రిక్త,కూన్యము. 

“గ అనిన వృషశేతుం గనుంగొని యనిలనుతు(డు, 

వలికినారము తురగ సంబంధ మైన, ఎపృతిన లెన్నేని 

ధర్మ సంభేవునియెదుర మనము దోయిజీ చేతుల 

మగుడు జెట్టులో జే. కలీ. ౧A. జే, గల. 9 ౧ |: 

దోయిలి. వై. వి. బి. (నం ద్వయీోం) 1. దోసిలి, 

అంజలి. “ఈ పువ్వులదోయిటికయ్యం, బవ్వనితా 

వరుల నలంత నందించె గడున్లి కాళింది, ౫ 

ఆ ర. భార, స్తీ ఐటి 9 పొ, ౮; 2D, 

ననుస్కతివిశేనము. “ప, ., అయోధ్యయందలి 
రఘూాద్వహునకు దోయిలి మధుర నున్నబాల 

కృష్ణునకు సాంిలి. , భు 

దోయిలించేు. వె. న క," 

(స్మబంభ. ౮౮౦. 

1. దోసీలితోం ౬ ట్టు 

కొను. “క, అసవభయభ కు లలరంగం గునుమం. 

బులు దోయిలించి కోమలి నించెన్,, :మృదడుని 

యడుగులమో దన్ * వార. 3, ఆ ౭. నెవ. 

ఇ, ఆ, ౧౦౫ 2. (చేతులను) జోడించు అంజ 

లిగాం గూర్చు. “వ, ,అద్దేవికి దండ, పృణామంబు 

లాచరించి కరకనులంబులు దోయిలించి యిట్ల 

నియెగభాగ, షజుస్క._0, ళో౧ర్కా అచ్చ,యు, స్, 

దోయిలితీర్చు. ద్వ. అ. క్రి. (దోయిలి+ తీర్చు.) నమ 
స్క్యంరించు. “రగడ ఒవ్వుగ నుండుయ థో క్తస్తలము 
యథఖోక్షళారునకు దోయిలి తీర్చుచు. . ,”వాంన, 
క్క, అ అగి. 

దోరగలువడు. ద్వ. ఆం (క్కి. (దోరగలు +పడు.) ఒడ్డ 
గడవగు. “క, తగులువడి యెపుడు వడి సెడి 
గగనమణిరథంబు దోరగలువడి నిలివెన్.” కాశీ, 

“య, ఆ. ౧౩౨౩. 

దోరగల్లు. బే. ని. (దోర+కల్లు) ఒకన్నక్క క్రింది 
నొఆంగి మణియొక్యప్ర క్క వక లేచి యుండుట, 

ఒడ్డ గడవు, “చం కనులోప దో రగల్హులవికారపుం 

జూాపుల6 గోపులానుతో,డచె దళ"మెక్కు. నాలుక 

తడంబడుమాటల .,. "శుక. 3, ఈ ౧౧౯. విణ, 

ఒడ్డగాడనై న. “ఫీ, ఒకదిక్కు దోరగ ల్లూజల 
ెంబడుదునో తొలి కములు మ్రోయ నిల 

చలించి ' హరి. వూ. ౫ ఆ, ౧౭౨. 

దోరగల్లువడు = దోరగలుపడు, “అ. సాంధ్యనటన 

చండచండీశుపద హతి,ధరణిచ క్ర మొంeం(గ శరధి 
శగ్రుంగ, దోరగల్లువడియె భూరభీతరభాగ చక్క 

మనంగ నపుడు శళియుం దోయెో” స్వా, ౫% ఈ 

కి౫. పీ. శరుం లి, అ, ౨౮౬, 

దోరగాయ, దే. వి (దోరఢ4కాయ.) , వపండంబాణీన 
కాయ. గీ, కల్పవృమోలం గలదోరగాయం 

గూడగోసీ యిట తెచ్చి నిల్సినవాని యనుచు.” 

పార్వ. ౨, ఆ. ౧౨౦. భాగ, రా స్క” రర ల, 

దోరగించు. చే. స (కి. దోరగిల్లంజేయం, (శ ర) 

దోరగిలబాటు. చే. అ. శ్రీ" (దోరగిలక్ +పాటి) 

వండంబాటు, “వ, ,,దోన దోరగిలంబా జే.” కాళీ. 

3, ఆ, 9౩౨. 

దోర. జే. వి, 1. రాళి. (శ, ర); 8. వొంతరఊత్పం క్షి. దోరగిలు. చే. అ. క్రీ ఎట్టంలబాటు. “క, = .శశిమైం 
“డొ, గద్యవద మల్, దోరలు "పేర్చినట్లు నుడి 

వోగ్యం జేయుట,” మార్క, పీకి ౫, అం 
గినిసి కనుంగొనలు దోరగిల నిర్ణయు: డై” వరానాః 

తై, ఆ కోకా, హూ, న ళ్, ఆ యు 



దోర ] 

దోరణపుల మ్ల. వె.వి 

మాందియడ్డ డ్డక మి (శ. ర 

దోరణపుబక్లై- వై అమ (దోరణశ4వక్ర) కపి లెబల్ల 

8, ౨దయిడ్డవక్రా (క. ర 

దోరణపుసాటింక్క, ద్వ వి, (దోరణముశసాటి? 

రిక్కు-ఎ ఆఅనూరాధానత క తము, (శం న 

దోరణము, 'వై, విం (నం. కో ఓ వంగ 
భార్థము '్యారములు లోనగు వానికి6 గట్టుమామి 

రు లోనగు వాని దండ, తో ba (కీ 

తోరం పుము తాష ల దోరణంబులకాంతి చొక్క. 

మొచుక్కల టెక్కు. నూవ, దశా ౧, అ. ౨౬౨. 

య. ర, ఆ. ౧౫౯; 2. బహిర్థాషరము. క్ 

దోరణ మనంగ నవు బహిర్ద్వారము ..,” 

భా ద్వి, ౨౧ 

దోరపండు. బే. వి. (దోర4వండు.) వండంచొణిన 

కాయ. “చ. ర్కనుమున బించలుం బనరు€ 

గాయలుం గాయలు దోరవండుటం, గమిసీన 

పండుటం "గెలలుగట్టి తదున్నతశాఖ లన్నియున్ .” 

రీ, పూ. ౬, అ ౮౨. శుక. ౧ ఆ ౨౭౭, 

త్త. జే. వి. (వోర4 పాక) పీరపాక “సీ. 
దోరపా కనలోను బాదలి యం చనం బరంగు 

చుండు, భిత్యధికృతగృవణిధ,..” ఆం. భా. 

౨౨0 ఈ ౧౬౫. + 

దోరము, యు వై. వి. (సం. దాష్టరకు) 'చ్వారము, 
(శ. రు) సం, వి, అ. పుం. తోరము, వ్ర శాదు 
లందు చేతికి గట్టుకొనుదారము, 

దోరవాణు. డే. అ. | క్రి, (దోర4 పొజు.) ఎజ్జయిడు. 
“ద్వి, వరివక్షమై దోరవాణీ కన్నులకునరు దైన 

వరుంగులు నప్పడంబులును.” అ, మ. క. ౫% ఆః 

ఆం, 

అర ౦“ 

దోరసి. సం. ని. అ, న. ఆయుధవిశేవము ! “చం, 

నిశాచ లేశ్వరు(డు గందుగం చాశి రణంబు 

సందడిం, దొడింబడ చేసిం దీ వృఠరవోరసినిం దను 

సీడంబోక కోటడమున బిట్టు గిట్టినమజుంది చెజుం 

గక దుర్శచాంధుం డై. స నిర్వ. గ అ, ౭౭, 

దోరు చే. © శ క. చచ్చు. “మ... లింగముల్ , 

కడనొ ట్రెక్ మనుబిళ్లు గంతుగొణి జింకల్ బద్దె 

దోశం గిటుల్,వుడినికా గాలెనుపోతులు. ..” 

సా, ౧, అ, ౧౦౭, ఆం, సం, మాన ౫9; 2 

వ్రాలు, (చూ, దోర్భుం 

ల91 దోష, 

* (దోరణము+కము. )ద్యారము | దోరువా. ద్య ని, (దోరు+వాయి ) వక్షీవి శేషము. 
“పీ కాంజులం ఫూ రేళ్లు కన్నా లేళ్లు చెమట్లు లావ్రక 
ప్టోరువా ల్హకుముకులును ” రసిక. ౧, ఆ, ౬౭, 
క జే, వి చేశలకుం గటెడుర్రాడు, 

బర్హ్లై ఖర రానిబద్ధాగ,౦బులై కొను రారు దోశం 
రాళ్ల తో డన్ దిరుగుడుల విడుగువడి.,,” స్వా. 

ర్క, అః, ౨౮) 

పా 

బంధ, జారే రె 

దోర ర్త )వాము. న౫ వి, అ, పుం. 1. బాహువును వట్టు 
కొనుట 2. రోగవిశేవము. విణ, (ఆ అ. ఆ) 
1. చావువులతో పట్టుకొొనునది; 2 బలిమి కలది. 

దోర్చు. దే. స క్రి. (శల) 1, ఇటునటు కదల్బు, 
పంకించు. “క. ఇలం జదికిలంబడి వలుమజుందల 
దోర్చుచు విక్భతమగవదనమున లాల్యాజలములం 
తీంాలుసాగగంబలుకో నతం నారీగుణిచి వరి 

చితరక్తిన్.” పాండు. క; ఈ ౯౨. భార. స్త్రీ, 
౧) అ, ౯౭; “న, దొంతులు సేర నాయి 

దోర్చ చేర్చు. గా కది యేమి సేర్ప _చేర్చుక్షు, 
స౫ ౧ ఆ, ౯౯, 

దోర రధ్యము, సం.వి ఆఅ,నా 1. బొహువులమధ్య 
"భాగము; 2. మోచేయి. 

దోర్తూలము. సం, న అ, న, చంక్కకఊము. 

దోల. నం. ఏ ఆ స్త. 1, ఆందోళికఅందలము, డి, 

ఉ య్యాలతొొట్టి, ల! సీలశెట్లు; ఢీ ఊంగట; ర, 
ఉయ్యాల, వోలనయం త్రము 6, ఉఊోేల్కిజయ్యాల 
వంటియానము. 

దోలము. సం, ది. ఆ. పుం. 1. ఊంగులాట్క 2, పల్లకి; 

వ. ఉయ్యాలతొెట్ట్. 

దోలి. నం, వి, వే, డోలి; 2 ఉయ్యాల, 

దోలిక సం. = డోలిక 

దోవతి, దే. ఏ. మగ వారికట్టుబట్ట, వరిధానము, “క, 

'వెడపీడెడు దోవతియుంను 'బెడకలచేతుల , , టా 

వారి ఏ ఆ. 8, భాగం. ౧౦, న్కృంం. ఉం కజ౬ర్గా 

దోవి, దే. వి. ఎజ్జనివస్తము. “సీ, కటికటీవాటకవట 
మ.తోం బచ్చచెజంగు వల్పపుదోవి రంగు నిల్చు 
రా, వి గీ ఈ రేగ, 

దోష, సం, వి, ఆ, శ్రీ" 1. రాత్రి; 2. భుజము, 

దోవకము. సం, వ ఈ పుం, అవుదూడ,గోవత్సముం 

దోన్యగ్రాహి. సం, విణ (న్, నీ. న్ దోనములాే 
బ్ర హేంచువాయ్యకవ్వు లెంచువాండు.. 

త 



హోమబాందుః సం, స్, CED 

దోహిచరుండు, నం, వి, అ పురి, I. చం 

దోవ 

¢ 

ష్ణ | 
వై ద్యుండు. విణ, (౫ అ ఆ) దోషముల 

జటుంగు వాడు. 

దోవము. సం. ని. ఆ. పుం. కీ. తప్పు, పొరపాటు; 2, 

సాపము, వృక్య నొయీము; టె, శాప్యపోవము, 

(ఇది పదదోవము, వాక్ళపోషము, అర్థ షోషము 

అని మూ(డు*ిధమ:లు. అందు పదనోనములు, 

హం కము, అపుక్ట్రార్థము, WE 

నిర్ కము, నయార్థము, చ్యుకసంస్కారము, సంది 

స్థము; అప్రయోజకము, కప్పము, గూఢార్థకము, 

గమ్యము, ఆశ్యార్థకము, అ రో తీలికము, అపి 

మ్నష్షవి'ధేథాంగము, విరుద్దనుతికళ రము, ఆశ్టీ లము 
CH) i ఆ 

పరుషము. వాక్యవోషను లు బస; శబ్బహీవను, 

భ లి en కు క్రచాభ్రష్టము: వినంధ్సి పునరు్ర్రు వ్యాకర్షము, 
| పన BT రం గగ తము వాక్యసంకీర్ణ ము, ఆపఫూార్థ హన ౭ క్ట? స్థకయ్సు 

భిన్న లింగము, భిన్నవచనము, న్యూనోబనుము, 

ఆధికోవమము, భగ్న చృందము, యతిభ్రష్టము, 

ఆశరీరేము, అరీతికము, వినర్జ లు వము త 

సమాసము, వాచ్యవర్టితము, సమా ప్పపునరా త్రము, 
సంబంధపతక్చ )కర్ష ము, అధికపదము, (స్మ కృమ 
భంగము. అర్థదోషమ. లు | ర; అ పార్థ్ము; వ్యర్థము; 

వీకార్థము, ససంశయము, అవృక్షమము, భిన్న మ, 

ఆతిమ్మాకృను, పరువము, విరసమ్సు హీనోపముముు 
అధికేపమము, అసమోపమము, అప్రసీద్దోప 

మము హూతుశూన్యము, సిరేలంక్ళతి ఆశ్టీలము, 

విరుద్ధము; సవాచరచ్యుళము ); ఓ&. వాతపిత్త 

కఫములలో నొకటీ; ర. వాఠపి శ్రకఫముల వికా 

రము; 6, రాగ ద్వేష మోవోదికము; 7. ఆవుదూడ 

గోవళ్ళము; ర, దూషణము, ఖండనము, వి. న్, 
పుం. న. చేయి, భుజము. 

దోషలుండు, నం, విణ, (అ. అ. అ) దోవయు కండు. 

దోఘికరు(డు. సం, ఏ. అ పుం. 1. చంద్రు(డు; డి, 

దుష్టుడు. 

దుఃడు; 2, 
WU 

రాతీను(డు, 

1592 

పుం. 1. వండిశుయు; 2. |దో 

సోనీ 

౮ WU లేం టా ట్ ల్ గాటు తాషరు ఫశ “వ, కానర 

గావ సోన దో౮గిలంబాణే...' కాణీ. ౩3, ఆ, 

దె దిని భేదములం:--- వేంతి నోన
, నక్కదోస bb 

స కాయ. జే, ని, (దోస కాయి). శర్కిటీశలా 
టువు. (తని. నూ, ని, దోసపండ్లనః నాడ దోస 

కాయ లవి నాడుక) “ఊం ౨. చూడల దోస 

కాయ లె విశుద్ధయకోఢగ యస చి _క్లముల్ ఎ” 

వారం క్కు అ ౬న, 

సకారి, వై. విణ. (దోసముా 8౧.) ఓ దుష్టుడు; 

పాపాతుడు. “సీ అతోస కారిసన్నానీ దవ్షలం వ లి 
గాంచి మోాలాబుకత దారి మయుపగియుండులో 

RES 2, హొ ౧2౦ స్వా. 5౨, ౭ ళ౭; బ్ర, 

వొ అంత గలవాడు లోనము గలవాడు. “గీ, 

రిడపనీజింకు నీ 'వెజుంగనిం తావు =? రెదవు నక్ను 
జలనీ*రి దోనకారి” ఛళాం. 3, అ. ౮౧. 

పోసను, "నె. ని. (సం దోపి ) శ. పపము, “క, 
గ 

వినం గుదురనుబ శ్రీని స్కొల్బెదం బలుపుట్లువుల( 

గూరిచినవోనంబుల్ , చినుమంగ ,..” నీలా, ౧, 

ఆ, గారో, GES ళో, జ ఎలు, 2, రవ్వ, "వ 

రాధము, “క, వేసినదానికి మాజిగం జేసిన బన 

యంతతోడం జెడుంగాక గుణుల్ , డాసీనయ మేలు 

విడిచి దోనముం బటుదుక యుటికుచ్తుూలుం 
టు యు భి 

జతురా.” భార శాం. 3, ఆ. ౨. ఫీను 3, 
ఆ ౧౧) లి హాోని,కీడు. “క. ఆసామ్రాణికి 

జోపుఖు దోసము పాయంగ నగరుభూవంబు 

నువళో,ల్లానంబుో నిడి స్రూజలువేసి .2”” చిక 
Ey క, జ, ౨౦; చ ణము, ఫొ అంకం “డు 

అవుదిరా&ీం జాచి వరివ సము మజ బలీంద్రు( 

డిప్పు డో,కోేనులి నీవు "చే నమృతకుంభము పూసినం 
జాచి గోపబ్బాలామణి వంచు బాల్లొనం దలం 

చెద మన్నను నవ్వుచు నృగా,తీనుణి బావ నీవు 
దధి జిల్కరగ గోవికమై న దోన మేల దె, అలీ 

అం 3౫3. 

దోషి. సం వణ, (న్. నీ, న్.) దోషము కలది దోవ! దోసి. వై విణ. (సం. దోషీ) సాపొత్తుడు. “ఊం 
౧ యుక్తము నీటికి జాలి బౌంథ నరు లీ క్రియ గృమ్హునికీ ర్త 

దోషింటే. సం. అ. కి, దోవము కలిగించు. నంబు పౌపాటవులక దహింవం గల దౌటకు 

దోషీకను. సం. ఏ. అ, పుం, రోగము. విణ (ఈఆఅ.)| సందియ మేల యివ్వు జ్రీతూంటరి దోసకారి "వెను 
దోనమీ కలది, | గోసి యళామిణ డంఠముందుచుం, భొటీగ విష్ణు, 
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నామనుతుం బల్కుచు6 గేవలము క్రి శేయంజీ” | దోవాదము. సం, వి అ పుంన ఓ గర్భిణికి గల 
భగం కి స్క్తం. O౧౮ 

దోనీయ. దే. వి. అట్టుభత్యువిశేవము. “వ.,,అప్రూ 

పంబులు, . , జీ-లేశుకాయలు దోపియలు ీవి 

యలు. * "కానీ, ౭, ఆ ౧౮.౨. 

దోపీలి. చె, వి. (నం. ద్టయోా.) 1. అంజలి. “పీ, 

అమ తంబు వెల్లువ యవి నిలిం పాదులు ముశుకొని 

దోసిళ్ల ముంచి శల 

నమస్కారవిశేషము. క. 

క. క్క, ఆ కా; 0 

మొక్కు. లినె. నీకు 

నూనన నమక సాణయివిగొ పీక లో 

నై కవీర ర యోామురెరికుమార 

ఇను. క, 4 ౮౭. 

దోసిలించే. వె. స క్ర = దోయినించు. (శ. ర) 

దోసె, చే, ఏ. భక్నుపిశేవము అట్లు. “ఊఉ. -గాశెలు ఫి టె 
బూర లీడైనలు గమనిపోనెలు జక్కిలఎబులంవ, 

డ వ 
జారులు గూరలు , 4 సానంపో 

ఫీము, ౧ ౪, ౬౧౦, 

RB దె, వీ (హిం. దోస్తీ) అధికపరిచయము) 

సఖ్యము. “వ, ,,తరుకమము స్తీదులతో సీస్తుగా 
దో్తిని జుట్టుముట్టి కే పొాటోవ3బునం వ్రబంధ, 

౭ ౮౮ 

దోన్యము దే, వి, వృనంగము. “చ, తెరువరు లైన 

యట్టివర దేశమహీనురు లర్ధ వాంఛం దృత్నురమున 
శీర చేర వెడవోస్యములం బచరించి చారిన్సిర్భర 

గతి నోడం సూయు.. శుక. ౨, ఆ కకిదా. 

న! | ర్త a క్షే శః చేవ 

దోస్టుండు, నం వి, అ, పుం. 1. సేవకుండు, కుందు; 

2. ఆటకాండు. విణ. (అ, అ, అ) చాహువ్రునం 

దుండువాందు, 

దోవాజము. సం. వి, అ, న. పాలు, శీరయు, విణ, 

(ఇ ఆ. అ పిదుకుటవలఅనం బుట్టినది. 

దోవాత్తనారాయణుంండు, ద్వ వి. ద్విబావునారా 

యణంయు అవవనారాయణుండుం,. (ద్విబెహు 

రవరోవారిః అకుదానిఫొవము, ఒకటిరుదముగా 

నువయు క్షము) “సీ. “పీషణివానుమంత. బిరు 
దాంకు లగురాదదారికి నియ్యంపువరసుతుండు, 

చావా త్తమబ్టుండు దోవాత్తనారాయణుండు 

ఖండియరాయ చండదిరుద. గీ. మంత్రి ప నహః 

౧) ఆ, ఏ౨, దశ, ౧, అ, ౬రఠ. 

తర ల క ల 39 
ద దావా: వయ ! or (వా 

౧ టి, ౧౦౪౨. 

జఫ జీ జ 
దోస్థ్పృముం సం వి అ, యవ, 

కోరిక వేళ్ళు 2, తరుగుల లృలతాదులకు అకాల 
మందు పజలక బుట్రించు స్త్రీల పొద తాడ 

నాది క్కియ ( (ఆకోకమునకు వోవాదము పాదతాడ 
నము,పొగడకు ముఖపీధువు, గోరంటకు ఆలీఎగ 

నముబొట్టుఫనకు వీత ణము,మామిడికి కరస్పర్శము 

సంపెళకు ముఖరాగము, కొండనోంగునకు సల్లా 

వము్యవావిలికి ఊక్పు. మోరటికి పాట, నుర 

పొన్నకు నవ్య. అవి శ. రా సేంకణ మునకు కర 

స్పర్శము, ఫొగడకు మద్యగండూవము, ఆకోళము 

నకు పొదతాడనము, బొట్టుగునన వీతణము, 
గోరంటకు ఆలింగనము మందారమునకు నర 

ఐక్యము, చంపకమునకు మందహోనము, మకు 

నకు వక్త్కవాశము, సురపొన్నకు గానము, కొండ 
సోంగనకు పురోన ర్హనము. అని మేభుదూత. అ, 
స ౧౫% మల్లి నాథ వ్యాఖ్బం ) 

దోవాదలకత్షణము. సం, వి. అ, న. 1, సర్మలక్షణము, 

oR స్రీ లయావనసంధి; శ ఎరువు; చ చూలు, 
గర్భము; ర్, గర్భల క్షణము; ఈ ఇచ ఇచ్చ గ తీవ 

వాంఛ, 

దోవాదవతి. సం, వ. ఈ. స్త్రీ 
శ శోధనకు, 

పోహా “a చం. ఏ అ నా 1. పిదుకుట; 

నిచ్చుట లె. పొలుపీదుకు పాత ము, 

దోహని. సం, వి. క స్తీ. పాలుపిదుకు పాత్రము! 
దోహము. నం. వి. అ. పుం శీ, పొలుపిదుకుట్య 2, 

“పొలం, దుగ్ధము; 3, పాలువీదుకు ప్మాక్కమ్ము త్త 

కోరికలను ఫూరించుట, ఇచ్చుట. 

దోవారి. దే, ఏ. చండాలుడు. “సీ దీకించ నున్నాడు 

"తెలిసీ దోవారిబంటుం జెవి నఅమాలికం జేరివి 

ద్విజుడు” కాశీ 2, ఆ, ౨౪౦. 

వోవాలము. నం వి, అ, పుం, 1. దోవాదము; 2, 

“ఉఊ త్సావాము. గీ ఆధివ సాలకటంకటు లన 

జనిన,నా౭టి వారు. బౌలస్ట్యులు నాంగం బరయ, 

చేంటివారు సమానులు నిక్క_మరయ, బౌహుబల 

మున నావావహోవాలమున నిర్వ. 3, ఆ. ర్యా 

భార విరా, 3, ఆ, సన ఆ. ౭౫ 3. అసక్తి 
“ఉత్సాహ, ధరణి నాథ వివము మధువు థార లెల్ల 

ప్రొద్ధునుం దో రుంగుచుండ నతడు వానిదోవాల 

మన నానుచుంబొరయం డెస్టు తృప్తీ, భార, 

+ ముట్ గలయాండుది, 

ర కోేరిక్షల 
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స్తీ ౧, ఆ. కీర హరి, వూ ౯ ఈ ౧౮8; చొడ. చే, వి, 1. వెక్కిలిలోవలి భోగము, “కీ దాక 

ఓ, ఆదరము; గొరవము. “క, భార్యాసహితము 

గాన య్యార్యవక ని కనుగుణంపుటర్బనవిధివ, 

చ్చర్యాఫూర్వముగ వినయ,ధుర్యత వెాలయంగం 

జేసి దోవాూల మమరన్ భార. ఆకు ౨ అ, ఏ౯ 

దోవాలి. నం. వి. ఈ. శ్రీః అశోకముళే, విణ, (న్. 

సీ. న్ 1. దోవాలము గలవాండు, ఉత్పావాము 

గలవాడు. “ట్ ,. ,అంత నిర్ధూతవిరోధి వెరి 

వధదోవాలియె వడివై చెం దీవ్రనిర్హాతముళ్ డం 
బుట్టు వనంగాం దగునుజ్జ ్వ్వలళ క్రి చైత్యు వెన్” | 

భార, ఆర. ౫, అ. ౨౮౩. భార శాం, ౬, ఆ. 

9300. 

దోవాలు(డు. నం. విణ. (అ. ఆ. అ) దోహలము 

గలవాడు ఉత్సాహము గలవాండు. స 

ధర్మ సంచికబహు ధరధాన్యములును, గలుగున శీ ణ 

పుణ్యదోవాలుండు ధర్మసూనుం డున్న చేళంబున 

మానవులకు.” భార, విరా, 5, ఈ ౧౦౩. 

దోహి. సం. విణ, (న్, నీ. న్ క. వోహనళీలుండు; 

విదుకువాడు; 2. (కోరికలను వూరించువాయ,; 

ఇచ్చువాడు. 

దోవ్యాము, సం, వి. అ, న, పాలు, విణ, (అ.ఆఅ) 
పీదుకందగినది. 

దోళనము సం, వి, అ. న. కదలించుట “చ, అను 
వలు కంకుశంబున్న క్రీయం గుదియించిన నిల్చి 

భూరుహంబునచెస వోక మ త్తగజపుంగవు చంద 
మునన్' సమారనందనుండు శరీరదోళనవిధా పరి 

కోభ్ళితవి క్ర, మోద్యమం,బున విలసిల్లి...” ఫారం 
ఏరా, 3, ఆ, ౨౦౯, 

ela 

జౌజదవు. వి, దూరృప్ర చేశముం “పీ తమరాక (వ్రీయల 
శంకయు చెల వినరా బి సాళించుకిజ్తుంచాగాలు 

మెట్టి. చెబు ౨ ఈ రగ్యి ఆము, రో ఆ. ౧౫౮ 

శీ విణ, దూరముగా. “ళా మేయుం బచ్చిక 

మచ్చికం గదిసి నమ్రించుం దనుం బట్టంబోం 

చాయున్ బి ట్టలయించు దౌ దిగుచు నప్పాటన్ 
మృగం దీగతిన్* రామా. ౫, ఈ ౧౬5. (దీని 

యామ్రేడికరూపము. దౌ. దౌ, భా, రా. యు, 
ఓర 

దొహాలము. సం, వి. అ, న సన్ననివస్తము, దుకూ 
భము, విణ, (అ, ఈ, అ దుకూలసంబంధ మైనది. 

లాండొంటితోం దాటించి నెలవుల జిహ్వ 

యార్చుచు నగ్నిశిఖలు నెదర”వారి. ఊ ౯ ఆ, 
D9; 2 చెక్కిలి, చెంద, “గీ, ఊఉమిసెం దుష్వున 

"మొగమువె నొక్కరుండు, బెట్టు నవ్వుచు బౌడలం 

గా బొక(డు.” వారిశ్చ. రో అ, ౧౬౨, ఉ, 

వారి, ౨ అ. ౧.౨.9. 

దౌడు. దే.వి. 1. అశ్వగతిని శేషము; 2, దండయాత్ర; 
8. పరుగు. (శ. ర) 

దౌత్యము. సం. వి. అ, న, 1. దూఠభొవము; 8, దూక్ర 

కర్త ము, 

చౌదౌవు. జే. ఏ. దౌవుయొక్క_ ఆమే)డికరూవను, 
“డా, నావుడు వాయునందనుండు నందన పొమ్ము 

చమూవధూటినీక్తై వస మైన లెస్స యటుగాక 
నినుం దలమా జె నేని ద్కొదౌవుల నిల్చి మద్భుజగచా 
వ విభ)మ తాడనంబులన్, జేవ యడంతు చెందు 

గురుకితం గదా మతిగాంతు రంగనల్ ఎ లే, ౨: 

ఆ. ౧. 

డౌశాళ్త నము నం. వి అ. న. చెడ్డక్రనము. 

డారు. దే, వ. 1. రుచి. “ఆ. చిగురుజెట్టుమోందం 
జఉంఠపూవులు ఫూసీనిమృపండు వండునిముసము 

నన్వుదౌరు చెడక యుండ దానిని దినవ శె...” వేమన 

చాటువు; 2. కాంతి గలహారము. “క, పౌరులు 

జయ వెట్టంగం బరిబారకు లరచట్ల దొరు సవరించంగ 

దు, క్ఞరతురగ౦బు ఇెక్కి. యొ యారంబులం 

జొశళ్కెద కైత్తృయాల్టో న్మఖుండై రా, వి. ౨, 

ఆ. ౪౭౩3; 8. శాంతి (దీనిమొదటిరూపము 
దవురు, రా. వి ౫౧, ఆ. 3౫, (శ. రు) 

చౌర్జన్యము. సం, వి, అ, న, చెడ్డశనము, 

జౌర్బలము. సం, ఏ, అ న, బలహీనత, 
డార్భల్యము. సం.=దొర్భలము, 

దౌర్భాగ్యము, నం వి అన, 1. దురదృష్టము; 2 

దుర్శ గాత్వము, మగ/డొల్లనిదాని ధర్మము. 

దౌర్భాకృము, సం వి ఆ నం దుర్భాకృభావము, 
(వ్యతి. సాభ్రాత్రమఎ 

దౌవారికుండు, సం విణ, (ఆ. ఈ, అ) చ్యారపాల 

రండు: 

జౌవ్చ. చే. వి, దవ్వు;దూర్యప్ర చేళము, (చూ.దోడౌవు.) 
చౌఖట్ళల్యము, సం, వి ఈ నః నెడ్డనడవడి, దుళ్ళీలత, 

(వ్యతి. సౌశీల్యము,) 



జౌష్ట్య 
చెసము. నం. వ ఈ న, వెడ్డతనము, 

జౌహ్మి్త తము. సం వి అ. స 1. కూంతుయొక్క 

సంతతి, దుహ్మిత వపక్యము; ద, తిలలు; 8 కవిల 

సోవునెయ్యి. + 
దౌహ్మిత్సి. సం, వి. ఈ, స్తీ 

మరాలు. [మనుమండు. 

జాహి ల (డు సం, వి అ. పుం, కూంతుకొడుకు, 

చౌవ్యుడము. నం. వి ఆన, టు వేవిళ్లు. 

చౌవ్చాదిని. న వి ఈ, స్తీ చూలాలు, ) గర్భిణి. 

క 

కరూ6ంతుకూ6తురు, మను 

ద్యావాతీమలు. సం, వి ఆ సీ ద్వి ఆకాశమును 

భూమియును. మును భూమియంంను, 

ద్యావావృథివులు. నం, వి, ఈ, స్తీ" దిష్టి. ఆకాళ 

ద్య. నం దివ్ శబ్దము సమా సఫా ర్వవద మగుశపుడు 

వచ్చురూపము (ద్యుమణి మొ.) 
ద్యుగము, సం, వి, అ పుం. ఖగమువతీ. 
ద్యుచరము. సం. ఖ్ అ, పుం 1. గ గృవాము; 2, వశీ, 

ద్యుతి. సం. వి. ఇ. స్త్ర. 1. దీవి ,కేషస్సు; 2, కిరణము, 

వెలుంగు; 8. sms 

'చేవాకాంలి, శోభ. 

ద్యులితము. సం. ls 

ద్యుభుని. సం, వి, ఈ, స్త ఆకాశగంగ, మందాకిని, 

(ఇట్టే ద్యునది. మ 
ద్యుమణి. సం, వి. ఇ, పుం, సూర్యుండుం 

ద్యుమ్నుము, సం. వి. ఆ న. 1. ధనము 2 బలము; 

3, వ్ర తాపము, పరాక్రమము, 

ద్యులోక ము. నం. వి. ఆ. స స్వర్లము, 

ద్యువు. సం, వి. ఊ న 1. దినము; 2, అకాశము; 
3. స్వర్ణ ము; శ్ కాంతి. పుం అగ్నీ. 

దూ 
ద్యూకకరు(డు. నం, విజ, (అ. ఈ. అ) జూద 

మాడువాండు, జూదరి. 

ద్యూకకారు(ఃడు. సం, విణ, (అం ఈ. అ.) క, జూద 

మాడువాండు; 2. జాదమాడిం చువా:డు. 

ద్యూకబీజము. నం, వి. అ, న, జూదమాడుగవ్వ. 
ద్యూతము. సం. ఏ. J పుం. న జూదమం, 

ద్య్యూతి, నం. వి, ఇం వీ. జూదము, 

ద్యూనము= నం వి అ, న, 1. (కీడించుట,; 2. స్తుతిం 

చుట్ట శి. సంతోషించుట 4 నిద్రించుట ర 
I= థ్ 
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మదించుట విణ, (ఆ, ఆ, అ) 1, క్రీడించినది; 
2, స్తుతించయడినది; 8. సంతోషింపనది; థ్ 

నిద్రించినది; తీ, మదించినది. 

దో + 
ద్యో, నం, వి, షీ స్తీ (దీనికి “తెనుంగున వ్య నస్రముగా , 

వ,యోగము లేదు) 1. స్వర్గము; 8, ఆకాశము. 

దో్యోతకము, సం, విణ, (ఆ. తికా, అ) కేం చ గౌ 

శించునది; 2. య, కాళింపం జేయునది; 3. న్ఫుంప 

చేయునది. న్ 

ద్యోతనము, సం వి, అ. పుం, దీవము న కే, వగా 

శించుట; 2. వ కాళించదంజేయంట; ల. స్ఫురింప 

జేయుట; క. 'వెలుతురు. 

ద్యోకమానము, సం, విణ, (ఆ. ఆ అ) 1. ప్రకా 

శించుచున్నది; 2. స్ఫురించుచున్నది. 
ద్యోతము. నం, వి అ. పుం. క. ఎండ, ఆశవము; 2. 

కాంతి; (స్కకాళము. 

ద్యోతించే. సం. అ. శీ వృకాళించు, “ట్టు ఆకత 

మణిరుచిరనఛము, ద్యోతించయగ , , కు. సం, ౨, 
ఆ. ౧౯. 

ద్యోతికము. సం, విణ, (అ. ఆ, అ) శే, స్ఫురించినది; 
తోచినది; 8 వ,కాళించినది; వ్రకాళము గలది; 
3. స్ఫురిందం'జేయ బడినది; డీ వ, కాళిందంజేయం 

బడినది. 

ద్ర 

ంఊణము. నం వి ఈ నో తులము, పండ్రెండు 

మాషములయొళత్తు, జు 

(ద,థీమ. సం విన్, పుం. దిట్టతనము దార్ల రము, 

ద (దృఢిమము. సం = దృథిమ. 

అ దృబ్బెడ, దే, వి. భత్యువిశేవము. ఒకకొన్ని 

ద దృబ్బెడ లాకకొన్ని తాలింపు లొెకకోొన్ని విధముల 

యుజ్జజేరులు, +” పాండు, క, ఆఅ, ౧౮కి. 

కాకీ ల ఆ, ౧ర% 

(దమిళముం నం. పి, అ, పుం. ఒకా నొళచేశము. 

త్ర 

౮ ల్స్ 

ద వంతి. నం, వి, ఈ. స్త్" le స చవంతి నది; 2, 

ఎలుకజీడి సౌ, 

ద్రవత్. సం, శక్ర 1. కతత 2, కరంగు 

మన్న; 5. పసగాత్తుచున్న. ఇ 
దవము. సం. వి. ఆ పుం. 1. గమనముపోక్య జ 

వరుెక్తుట్య శ. కరంగుట శ కాజుట; ర్, బరి 



ద్రవ 

కషాయము. న, తోడు పెట్టినకండలోని యడుగు 
“విరుంగు. విజ, 1. వరుగౌళ్తునది; 2 కాఆునది; 

ఏ. కరంగననది; కీ, నీటివలెవలుచ మైనది. 
ద విం సం. అ. క్రి" 1. కాజు నీజుకాయ. “గీ, 

1596 వ రా 

ద్రాఘీరము. సం, వీణ. (అ- ఈ ఆ.) మిక్కిలి దీర రము, 

అన్నీ టీక ౦టె పొడునే నది. 

ద్రాఘీయము, సం. విణ. (స్, యసీ. నొ దీర ర్హ తరము, 
ఒక దానికంటే పొడువదైనది, ' 

కారణము లేక దావలికను (దృవించు. భార, శాం ద్రాణము, నం, ది ఆన శే నద్ర ద్య, డ్రి, పాజిపోన్సట, 

౬, ఆ. ౧౨౯; 2, కరంగు, స్సేవలె నగు. (వ్యవ 

ఆనా ర్త విన్న నావృాదయము (దృవించినది,. 

ద్రవిడము. నం: =ద్ర,మిళము. 

దవిణము, నం, వి. అనం, క, సొము, ధనము; 2. 

బంగారము; 8, శరీరబలము; శీ, పర్యా క్రనుమ్ము; ల్, 

కోరిక వాంఛ 

దవ పదాం. నం, వి అ.న కే, ధనము, 2 ఇ తడి; 
శో వాటి 

3, విలేవనవస్తువు; 4. విలేపనము, ఫూంత; ర, 

ముందు, ళు ప ధము; 6, వినయము; 7. లక్కు; ర, ౮ 

మద్యము; శ బంక్కనిర్యాసము; 10. వృథి వ్యాది. 

(ఇఏ తొమ్మిది, వృథివి, అప్పు, తేజస్సు, వాయువు, 
ఆకాశము, కాలము, దిక్కు, ఆక్క మనన్సు.) 

విణ, (ఈ ఆ, అఎ 1. ద్రువికారము, వృతవిక = 

రము; 2. ఛవ్యము, యోగ్యము (ఈయర్థమున నిది 
నిత్యనపుంసకము. “క్లో, ద్రవ్యం జిగీషుమధిగమ్య 

జడాత త నోకిచేతుర్యశస్వీనిప? డే నియశత్యా ప్ర తిహ్మా. a 

ముద్ర. ల, ఆం, ౧౪. 

దృష్ట సం, వణ. (యు, ప్రీ బు) క, చూచువాండు; 

2. మనస్సుచే కనులగొనువాండు. (మంత దష్ట్ర); 
‘9 టు 

ల బరిశీలించు చాడు. 

(దచ్చవ్యము. సం, విణ, (అ. ఆఅ అ) 1. చూడం 

a దై చూచుట కిం “పైనది; తే, మనస్సువే | డ్రా 

కనుటొనందగినది, 

ర్త 
ద్రాక్ * సం, అవ్య, (దీనికి తెలులనన వ్య సవ్ర యోగ 

లు లేవు తోడచ్చే వెంటనే. “గీ. ద్రాగ్విదా 
వాచ్చిదావినిద్రాణమదవ,ద ంజనాలానమూల 

నే య్య్యావి ధాన, వారుణాథోరణా కల్చ్పితోరుకోణ, 

చ్చుత్తికారాళియో యన 'మెణనె సంధ్య స్వా 

3 ఠి ఆక్క, గి జ. 

das ని 
దాత. సం, వి ఈ చ దాక, నృదీషకళ. 

్రోకారనము. నం, వి, అం పుం, క్షే ద్రాతప ండ్డరసము; 

2, ద్రాతసారాయి, 

ద్రాఘిమ. 1 సా: Ag స్, ళం నిడివి, చై ర ఖు భీము 

ద్రాఘీనున్లు, శం.ఆద్రాఘ్మ, 

విణ. (అ. ఆ. అ) 1, పాటేపోయినది, వలాయి 

తము; 2 నిద్రించినదిి నుప్తము 

వ, దే. వి, కవిశ్వపోవములలో నొకటి. “ద్ని, 
'దొవ ఛందోవిరుద్దం బాది యగున్కలాష ప లా 

ప్పిలాఘువం బనకువసి: గూర్చుకృతులు నా 

వడ్డును "బెచుంగుల బిసుకు చందపుబిలిబిలికృతుల్ 

క తులెో వండి తా. దీమో, ౬, పు, 

దావము. సం, వి. అ. సుం. 1. అదును వంకమ్ము 2, 

ఆకాశము, మిన్ను. 

ఆ 

fC 

ద్రాఘుడుం నం, వి ఆఅ, పుం. శివుడు. విణ, (అ 

ఆ. అ.) మూర్జుండు. 

ద్రాబ వై. వి. oa ద్రాహ అసారో క్షి “నీ ద్రాబ 

యనంగ నసారో క్రి క దనరుచుండు.” ఆం, 7. 

౧౧ లేం ర చ.. .ద్ఫుష్కు.వితలు లవణం 

బెజుంగంజాలక ద్రాబలు గూర్చి యల్లుచున్ 

కవిసర్ప. ఆ, ఆ. (శ. ర) విణ మూస్టు(డు, కక 

మాబుస్థిబలము ప్రాపున, నాబాహువర్శాక్కమమున 

నడచితిమి తుదిన గూబలచే నిల్దంమిర్రళలమై 

మాంది కార్భతం త్రము ఇెపుండీ*” నా, వంచ క, 
ఆ, ౨౧, : వ ౪, ఆ ౨౪౮౦ 

చావకము. సం, వి. అ. పుం. 1. వెలిగారము; 2, చంద్ర 

కాంకమణి; రే. రసగంధకపాహిణాదుల నుండి 

తీయురసవిశేవము. న, మైనము. పుం. న, నూదంటు 
రాయి ఆయస్క్కాంతము, విణ, (అ. పకా, అఎ 

1. కరంగునది; జ. కరలించునద్వి 8, పరుూగెత్సించు 
నది; కం మనస్సును వారించునది. 

ద్రావకుఃడు. సం, విణ, (అ. వికాః అ) l. దొంగ 

2, మోసగాండు; 3.చేర్చర్కివిదగ్గుండు. ఓ. జారుండు. 

ద్రావణము, సం, వి, అ న, 1. పాజంద్రొలుట; ర 

క రయగించుట; వి ఇందుగుకాయ. విణ. (అ.ఆంఅ) 

l. పాజంస్రోలునది; ద, కర గించునది. 

ద్రావము. సం, వి. అ. పుం, 1. పోవుట, గతి; 2 

కాలుట్య తే. కర్యగుట 4 వళ్ళాత్తాసము; ల్ 

పర్లు గెత్తుట, 

ళు. 
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చావిడము. నం వి, అ. పుం. కచోరముణో న, దృవిడ 

జేశస్థులభౌమ. విణ. (ఆ. ఈ అ) 1. ద్రవిడ 
'జేశసంబంధమైనది; 2 చ విడ దేశ మున బుట్లేనది. 

దాొవిడి, సం, వి ర. కీ 1, ద విడదేశ స్త్రీ; 2. 
©) = (౮ 

చిజ్రైలకిళం 

దావిక్రము. సం. విణ, (అ. ఆ. ఆం 1. పాజంద్రో ల 

బడినది; 2. కరంగింవంబడినది, 

ద్రానికుండు, నం. విణ. (అ, ఆ అ పాఆంద్రోలం 

బడినవాండు. “ఉా,.*వటుబాసాులు దివ్యమళో 

స్త్ర కబిదుల్ )ద్రావితదై.రు లుర్వి భగద _క్రపురస్సరు 

శెనవీరులై” భార అర. ఇ, అ. ౪౫. 
దొవ్యము. సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) l. పాఆంద్రోలం | ద్రు 

దగినది 2. కరలగింపందగినదిం 

ది 
(UU 

చీ రండు జి.వి. 1. దిండు, దట్టి. క తలచుట్టు చుర 

wee వెట్రెను దిండు గాఢముగం గై. 

=” భార విరా. ఈ, ఆ. ౧౬౫. నైవ. *రు 

ఆ, ౬౩; 2. చుట్ట, “సీ. ముసల్మాగ ములు సొన్సి | చు 
మొదలిపాం తగలించి దీర పాశంబుల్న దిండు 
సుట్టి పెకలించి... భాగం రా స్కం, ఉరి. 

ద్రిమరించే. జే సం (క్రి. “ఎక్కువగా పోయు, 

శత్రమరించు, “కీ అంటే మాచెలి తాన మాడు 
ee భుటంబు వంచి నీర్తల ద్రిమరించెనొక తె.” 

మ్బ. వి లి ఆ ౭౨. 

చు 
ద్రుగ్దము. సం, వి అ, న, ద్రోహము, విజ. (ఆకల 

ద్రోహము చయంబడినగది. 

ద్రనము. సం, వి ఆ పుం, 1. పరశువు గండ్ర, 

గొడ్డలి; .2. ఇనుపగుదియ, లోవహాముద్దరము; et 

జీలస ంపెంగ శౌ 

దుడ్డు వై "వె, వి. (సనం దండః ముద్దరముం oe 

ఆలెంక' లినుప, ద్రుడ్డగుదియలం బిడికిళ్ళ రోయశక 

లను, చెరు త్రి న్ "అచ్చ. యు, తం, ళో. 

ద్రుణః నం, _.వి. ఆః ర్స స్త్రీ = అల్లి త్రాడు వింటినార 

న నేం కత్తి 2 విల్లు. 

ద్రోణి. సం. వి, ఇ, ఈ, స్తీ. 1. కజ్డతొట్టి ద్రోణి; 9 

“2; 8. పు 

ప్రణుడు. సం ఏ, అం పుం. దుష్టురండుః 

'డ్రొబ్బీం 
దృుతేము, వ, అ, ఫుం. |. తేలు; డ్రె వాట్లు; 3 

నిల్ల; కీ, చ వ్రశ్యయాగ మాత్మ కమైన ' ను" వర్ణము. ప 

ద్రు 

(వ్యాక. దినము కొరమునకు లోవము బపబళము. 
ఉదా; woes వచ్చున్, మొ క 

లె సం, వి, ఇ. స్తే L; కరంగుటు ద్క వణాము; 2, 

ద్రవము; ల. పోవుట గమనము; wl గనమునమ్మూ 

ళు “క నాయొద్ద నుండు చేని మదీయరథాశ్వ 

ములకును ,దృతిని ఫీఘ్య)ముగా6; జేయుము నాఫవ్తడు 
నట్టుల,చేయుదు నని నలుడు వాని సేవించెం 

దగన్.” భార. ఆర, ౨, ఆ. ౧కి ౧; లీ. వలాయ 

నము, పొణీపోవ్రట. 

దువదము. నం, ఏ అ. న. 1. బొండు య్య; రి 

కొయ్యతో జేసిన పాదుక, పావకోడు. 
దుమనఖము. సం వి, అ. ప్రం. ముల్టుశంటకము. 
UW య 

దమము, నం, వి ఆ. పుం. 1 వృతమ్బు; రె పారి 

జాొతము సో, 

దమామయము, నం ని, అ పు, లక్కలాతు. 

న నం, ఏ. ఇ. పుం. ఆకాశము? “సీ .భూత్మార 

మొునరించు ,దుమిఛచండవతిమేను దొండంబు 

తుష్పరం దొప్పదోగం” కాకీ, ఇ ఆ ౧౭౮ 

ద్రుమిక, నం, వి అ, శ్రీః అకనము! . గీ. మీక 

గ యూడ్నినవాండు భద్దనికిరీట, కోటికాఛరణం బైన 

కువలయా ప ఫుమిగులజక్కనికొదుకంద్రు డు.” శా 

ర్క ఈ ౧౯౧. 

ద్రుము(డు. సం, వీ, ఆ, పుం. కుబేరుండు. 

ద్రువయము, సనం. వి, అ, న, మానము, పరిమాణనును 

ఉలుపుసాధనము. 

ద్రుశు. సం వి, ఊ పుం. ఓ. కొమృశాఖ; 2. వొట్టు; 

న్! కజ్ఞ, మ్రాను. ఊ. పుం, త 

Bars నం, ని. అ. పుం, 1. అవా; 2: విష్ణువు; 

3, శివుడు: 

ర్త 
ద్రూణము. నం, వి, అ. పుం. తేలు. 

జె 
కా_ణము. సం వి, అ, పుం. రాశిలో మూడవ 

దుణము. సం.వి. అ.. పుం, 1. తేలు 2 తుమెద, త్ర be గ పు 
భోగము, (జ్యోతి) 

ర 
ద్రొబ్బింటే. జే. స క్కి. (ద్రోబ్బు ఛాప్రే) . పడం 

ద్రోయించు. “ట్లు _,ముంచితి వాట్టలం గదల 



శ్రొబ్బు 

“మెర 'ల్లితి "ఇ లకటంబులందు చ్ర్:బ్బించితి. టే 

ఏమైన 2, స్కం. ౨౦౧, యె ¥, ఈ ౬, 

బ్రైబ్బుం చే, న శ్రీ 1. వడ(ద్రో యు, వడంగొట్టు. 

“నూ, వరిఖల్ ఫూడిచి wll దునిమి 

వృస్సవ్రాతముల్ దొబ్బి. 9 ౨ భాగ ౧౦. స్కం 

ఊ ఏ౯ారా, ఆము. కర, అ. ౧౦౭; 0. వెడల? 

టు, “క తరుణు6 డగుశీఠకరునిన్, మరం వియ 

ల్లట్ దన్ను మాని ముదుకండున్, ఖరకరుండు 

ననుచు న్ రవి పళ్చిమ్మాది, ది కడ? 

గస్రంె నృపా “భాగ ౧౦, సం, ఫూ, ౧౨౮౮ 

వ్ ౨ ఆ, ౨౮౦౪; 8, త్రోయు, గంటు. క; 

మిక బట్టి 'వెడలం ద్రొల్నిన్లు గడు నకం డీడీగిలం 

బడంగం గ చటం దవనీంంబుడినీటివటుగం బటుచు 
ధా ట య 

ge ర ఆ, 5 0, భో రా, బాల, ఓ౭౬, 

- శోయుట, ధ్ (దొబ్బులాడు ) 

దొ తం చే, అ. కి” (ద్ఫొబ్బులు4-ఆడు. ఎకోవు కు 

లాడు. “సీ. జో ది ద్రిప్పయ చాణు పెటా 

గన్పట్టుగుబ్బలమిసమి మనో బ్రొబ్బులాడ.” గ వాంన, 

౨ ఈ 5.9. 

చ్ 
డ్రోగ్ట. సం. విణ, (బు. గ్ల). బు) ద్రోవాము చేయు 
క (ఆవు. ద్ర 

ద్రోణదుస్థ సం. వి, అ. స్త్రీ తూమెడుపా లిచ్చు 
ద్రోణదుఖే. సంజ ఇద్రైణదుస్థ, 

ప్రోణము. ఉభ, దే. ఏ. 1. భుజములకు బలము కలుగు 

టకై తి, స్పెడిజెట్టివాని సాధనవిశేషము, “మ . 
దోణముల్. దివియం దోర్రండంబులం చేది య 

సరి బోయల్ ,..”స్వా, ౪ ఆ. ౧౧౧; 2. చావ 

కర్ణ ణబలసాధనము, “సీ. ,.,చాపకర్ష ణబల సాధ | డ్రా 
క్. ద్రోణ మనంగను దోచు... ఆం. భా. 

ద్వి. ba 8. 'తొడిచెట్టు మొదలగునవి చీల్చు 

టై అక్కడక్కడ కొట్టినవీలలను దిగంగొట్టు 
సాధనవిశేషము, (శ. ర) సం, వి ఈ పుం. న 
క. తూము; అఢకము 9. నాలుగుతూములపరి 

మాణము. న. 1. కుండ, 2. కజ్జతొట్టి;3.బొక్కెన. 
ఫుం, శే వర్వకవిశేవము; ఆ మడు 3. ఎజ్ఞ 

చేలు; ఓ లేలు; ర్. మాలకాకి; 6. తుమి 4. 

డ్రోణాము. చే. విజద్రోణము, (శ. ర) 

డ్రోణి. సం. వీ ఇ ఈ. శ్రీః 1. చిన్నయోడ; 2. 

లాం చుయుఘామి; త, ఇండుపర్వత 
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ములనడుమ పల్లముగా నుండ్యుప, దేశము; 4, 

దొచ్చా,ఆకు మున్నగువానితోం జీసినదొప్చ; క్మ్ 
ఆరిణా 6. జలగడుగుచానిసాధనము; 7. బేశవిశ్తే 

వము ఈ. నీలి శ; 9. అరంటిశ్; 10. జలా 

11. కత్తచెక్క_న 12, నదీవిశేషము, 
స్రీ* దో ణునిభార్య. 

ల. నం. వి ఈ పుం. ద్రోణావార్యుండు. 

ద్రోవది. వై.వి, (సం. ద్రౌప పదీ) ద్ర దువదునికా(తురు, 
కాక ది “చ తడిసీ వదుకన స సనక 

ప కశేళియె, తొడరు చు దుఃఖభావమున ద్రోవది 

వోయి. . | భార నభా. ౨, ఆ. 90౮ భార, 

విరా, ళ్, ఆ ౨౧౧. 

దోవాము. సం. వి అ, పుం. 1. కీడుచేయు తలంపు; 

రై హింస; శి. హింసింపనిచ్చ; ర్వీ. మోసమువే 

చంపుట (వాడు. 

దోహీ. సం. విణ. (న్. నీ, న్) ద్రోహము చేయు అ 
ద్రోహు'డు సం. విణ, (అ ఆ. అ) క్రో హోవాము చేయు 

వాడు. “క. తనుం చొందుతనయపలక్షు ద్రోహు 

నిగా నక్కుంభజన్లు 6 డూహించుచు న,మునులట్టు 

నెప్పి రటు గావ్రనం గాశేమి యది దగ వవుం 

బొమృనుచున్ * జార డో. గి ఆ. 5౧౯. 

దోహితుండు. సం, విణం హ్ ఆ. అ) దో శ్రావాబుద్ధి 

గలవాందుః 

రు 
డ్ఫౌణి. నం, షి ఇం పుం, అకర్వ తాను, 

ద్రౌణిశము, సం. విణ, (అ ఈ. అ.) 1. ద్రోణపరి 

మితి గలధాన్యము చల్లుటకు6 దగినది. (పొలము); 

2, ద్రోణపరిమితి సలధాన్యాదలవేం గొనంబడినది, 

చావడి, ca వి. దొ, స్తీ ద్రువ చమనికూ6ంతురు, ద్రోవది. 

ద్య 

ద్వంద్వ చరము. సం, పి, ఆ పుం: జంటగా చరించు 

నది, చక వాకము, 

ద్వంద్వఫొవము, సం, వీ, అ, పుం, 1. విరోధము; జ, 

దాంవత్యము; లె. జకయగుట. 

ద్వంద్వము, సం. వి. ఈ న 1. స్త్రీ వురుమలబక్య డీ, 
జత కవ; త ఇద్ద 'బోొకరొకటితోం జేయు కల 

వాము వివాదము. శీ రహస్యము; ర్ పరస్పర 
విరుద్ధ మెైనశెంటి జంట. (శీతోస్హాడి); 6. సండే 
హము; . కోట్కదుర్త ము. పుం. 1 సమాస భేదము; 
2, రోగవిశేషము; శి మిథునరాశి, 
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ద్వంద్వయుద్ధము. సం, వి ఈనన, ఇద్దజిక పరస్పరము 'ద్వారబంధము. సం. వి. ఆ పుం. ద్వారమున క్రమర్సిన 

జరుగుయుద్ధము. మ్రానిచట్టము. 

ద్వయము. నం, వి. ఆ న. జక్క యుగము. ద్వారము, సం. వి అ, నః ర్. న్త్రీ* 1. వాకిలి; 2, 
ద్వయాలిగుడు. సర పిణ, (అ. ఆ, అ) రజస్తమో ఉపాయమ్ము శి. జేహమందలిరంధ)ము, (చెవి, 

గుణములను విడిచినమనన్ఫు గలవాడు. నోరు ముక్కు.మొ; ఢీ ప్రవేశము; ర, 
ద్యయి. సం, వి ఈ, స్తీ" జత,కవ, మూలము, 

ద్వా ద్వారా, సం. అవ్య, ( చ్వార్శబ్దతృ తీయావిభ క్ర రంత 

ద్వాఃకవాటము. సం.వి, ఆ, పుం. వీథీ ద్వారము తలుపు, రూపము, సంస్కృతమున దిష్ట్యా,చిరేణ మొదలగు 
కల్లి ద్వ్యాఃకచాటంబుం 'చెజివదు వనిశ యొుకత”  వానివలెనే యిది యవ్యయముగా గ్రహింప 

కారీ. ౭, అ, ౧౩౭. దగును) మూలమున. ఉదా -వానిద్వొారా యీ 

ద్వాద. సం. విణ, (న్ఎ పండై ౦డు, (తెఘంగన Ga _రవింటిమి, 

మాసపూర్వపదముగ చే రప (ద్వాదళ | ద్వారి, సం, వి, న్. పుం ద్వారపాలకుడు. 
రకత. 'ద్వారికుండు, నం, వి, అం పుం. 'ద్వార పొలకుండు, 

చ్యాదళకము. సం, వి, ఆ, న, పండ్రెండు, విణ. (ఆ, | ద్వార్థీతు'డు. సం. ని. అ, వుం, ద్వారపాలకుడు. 
శికా- అం వండై, ౦డు జనగణన కలది... చ్వాస్టుడు. సం, వి, ఆ, పుం ద్వార పాలకుండుం 

ద్వొదళశముః సం. న (ఆ, ఈ. అ పండై, ందనది. ద్సి 

ద్వాదశాంగుళము. సం, వి, అన జీన, విక పి డిష్ట. సం. విణ. (ఇ) రండు, (ఇది తెళుంగున వృ త్తి 

ద్యాదశాత్తుండు, సం* వి. న్. పుం. సూర్యుడు ల్లో న్లో, యందు పూర్వావయవముగ చే యుఖయు క్షము. 

థాతొ మితో ర, ౭ర్యమా రుద్రో వరుణస్ఫూర్య ఉదా:--ద్విగుణము మొ, దీనికి 'దళి, వింశతి, 

ఏవచ, భో వ వివస్వాన్ ఫ్రా సవితా దశమ త్రింశల్ శబ్దములు పరమగునపుడు నిత్యము గా'అ' 

స్స ఎకో ఏకాదశ _స్తథాత్వపహ్రో విమ్షువ్ర్వాదళ కార మంఠాబేశ మగును. “చత్వారింశల్ వంచా 

ఉచ్యతే, అరుణో మాభుమాచేతు సూర్యోవై. శల, వష్టి సప్తతి, నవతి” శబ్దములు వరమగు 
ఫాల్లుశే తథా వై "తే తేమాసీ చ జేదజ్ఞో వై వెశాభే| నపుడు వికల్పముగా 'ఆి కార మంతాదేళ మగును) 
తపనస్య ఎకి జ్యే నేమాని కసీ పే దిందధ్ర, అషహాథే ద్వికము, సం. వి, అ. న. ద్వయము,కెండ. పుం, 1, 

కవశే ర రవికిగభ సి శా )వణే మాసి యమో భ్యొదృ| _ కౌకముుకా'కి ఏ, జక్కవు కోకము, 
వచే తథా ఇషే హీరణ్యరే తాశ్చ "కా రేవ దిగుణము, సం, వీణ (ఆ, అ, అ కెండురెట్టు గలది 

దివాకరకమార్ల శై కాపీ చ్చిత్ర కి పాపే. విస్తు ద్విగుణాకృతము. సం, విణ, (అ. అ. అ) రెండు 

స్ఫృనాతన$) 'ఇశ్యేశే ద్వాదశాది త్యాః కాశ్య భాట్ట దున్నంబుడినది. (నేల) 
పేయాః ప్రకీర్తితాః వాచ) ద్విగుణితము. సం. విణ, (అ. ఆ. అృ శెట్టింవంబడినది. 

ద్విగుణీక్సృతము. సం. విణ, (అ.అ.అఎ) శెట్టింపంబడినదిం పాకు. సం, వి, అ, పుం, బ పండ్రెండు 
ద్విగువు, సం. వి. ఊ పుం. సమాస భేదము, గురు సూర్యులు, 

ద్యాదశావాము. సం. క్ అ. పుం, వండ్రైండవదినము, | ద్విజ సం, వి, ఆ, స్త్ర 1, బారంA?; 8. శేణుక 

ద్వాదళి. సం. ని, ఈ. స్తీ పండె డ్రెండవతిథి. యనుగంధ ద్రవ్యము. ్జ 

ద్యావరము. సం, వి. అ, పుం న 1నృళత్రే, తాద్వాపర | ద్విజన్మము, సం వి, న్, పుం, 1, పల్ల్కుదంకము; 2, 

కలియుగములలో మూండవయుగము, విజ ౧|| వహీ, పొముుచేం"మొదలగునది, విణ. (న్నీన్ఎ 

ఆ, ౨౩; 2. సంశయము, సందేహము. శిండుపుట్టుకలు కలది, 
'ద్యారవట్టను. సం. వి, ఆ, పుం, 1. శలంపుకవాటము; ద్విజన్ముండు. సం. ఏ. న్, పుం 1. క్రావ్యణుఃడు;. ర 

8, కచాటపు'తెర, క్రి యుండు; 3, వె వ్రైశ్యుండు. స 

ధ్వారఫాలకుండు. సం, వి అ, పు, వాకిటికావలి ద్విజబంధవు. సం. వి, ఊ. పుం, అపకృ్ళష్థ బ్రా వ్యాణుండు, 

వాండు వణివాోరి, జాలిమ్మాక్తబ్రావాణుందు. 



ద్విజో 

దిష్టజమ్లు. నం. విం ళ్, పుం. l. పల్లుదంకము; బి వీ 

పొము, చేంవమొదలగునది 

1600 దీప 

టీ క్వ నృ'పార్పి తొ. నం.కానీ, ౧౩, స రో; ర్తి 

ద్విజరాజు, సం, వి, అ. పుం. 1. చంద్రుడు; ర గరు ద్విపద సం వి ఆ, స్రీ రెండుపాదములు గలబుక్కు, 

డుండు; 3. శేషాహి; ఢీ, ఉత్తమద్విజుండు. 

ద్విజాతి, సం, వి, ఇ. పుం 1. బ్రావాణుండు; 2 తతి 

యుండు; తి. వె శ్యుండు; త్స వల్గుదంతము; ల్, 

బక్షీ, పొముచేంచ "మొదలగునది, 

ద్విజివ్వాము. సం, వి, అ, పుం, పాము, విణ. (అ ఆల 

ఈఅడునాలుకలు గలది. 

ద్విజిహ్వ్యూండు, సం, వి. అ, పుం, 1. కొండెగాండు, 

సూచకుండు; 2 దొంగ, ఖలుండు, 

ద్విజుండు, నం, వి అ. పుం జద్వి జను (డు, 

దికయము. సం, వి. అ న, జోడ్కుద్వయము. “చ. 

అతిశయరూవయావన  గుణాధికనుందర మైన 

యాసత్తీ దిష్టికయమునందు నంతతరలిన్ వివశుం 

డయి,..” భార ఆది ఈర, ఈ ౧౧౫. 

దిషితేయి.' సం, వి. ర, స్రీ ద్వయము, జోడు, 

ద్వితీయ, సం. వి. ఆ, స్త్ 1. శండవలిథి,ఏీదియ; గ్ల 

శెండవవిళ్ క్షి 8, భార్య్యవత్నిం “డా. ,,అంగ 

భూవ తొ, శకాయకయం తృమత్స్య మిపు డల్లనం 

ద్రె, ళ్గంగ చేసీ యీలుకోతీయయం బంచదార వ 

ట్ బల్కి. ననుకొ ద్వితీయగన్.” విజ, ౧, 

ఆ. ౯౮, 

దిష్టి తీయాక్ళతము. సం, విణ. (ఆఅ. ఆ, అ) కెండు 

చాట్ల దున్నినది. (నేల) 

ద్వితీయుండు. సం వీణ, (అ. ఆ, ఆ) 1. శెండవ 
చాడు; 2. సహాయుండు. 

ద్విశ్వము, సం, వి, అ, న, 1. శంటిధర్మము;సంఖ్యా 

విశేషము 2. ద్విరుచ్చారణము, ఒక దానిని రెండు 

నమాజులు పలుకుట. “గీ. ద్విక్వరహికంపుటాక్ళతిం 

జేజరిల్లి, ప్రాకృ తాఖ్యాకభామనా భావితది్ట, రేఫ 

వెఖరి గలిగి త్రీ, లింగ బేశునూ కి యన నొవ్వం 

గస్తూరిచుక్క బొట్టు కాళింపి, ఇఒ ఆ. ౬౭, 

(ెశెండర్లములకు నుదావారణము.) 

త్విధాగతి. నం. వి, ఇ, పుం, 1. మొనలి; వః కర్క_ట 

కము, ఎండీ, 
టీ" 

మ వి ఈ పుం, 1. వత్నీ; 2. మాసము, 

శిల, 

.దిక్టపటి. నం... షి ఈ స్తే 1 దుష్పటను, వెల గల 
సన్న నివ స్త్ర స్తముం చ వట్టగ్యూ కృతఘుయోసావి ద్వివ 

ఆ. న, -కెపగోన రెండు పొదములు గలవద్య 

భేదము, అప్పు, ౨, ఆ. ౨౭౫ 

ద్వివము. సం. ఏవి, అ. పు. 

ఏనుగు. 

ద్వి పాళ్ళు. సం. వి, ద్. ఫుం, కే. మనుమ్ముండు; 2. వచ. 

ద్వి పాద్యము. సం. వి అ పుం న ఇనమదిళివ, 

ది్టగుణదండము. 

దిషిపొయి. సం వి. న్, సుం నీళు. 

ద్విభాషి. సం, విణ. (న్, నీ న్) శెండుభావలు 

తెలిసినవాడు, దుబాసీ. 

ఆ, స్తీ" జలగం (వనుం. 

ద్విరదము సం. వి, ఆ పుం. రెండు దంతములు గలది. 

ద్విరీసనము, సం. వి, అ, పుం. "పొము, సర్పము, 
డిషరుక్రము, సం. వి, అ. న. కెంగుమాజులు చెప్పుట, 

ఫునరు క్షి. విణ, (ఆ. ఆ. ఆఅ) శెండుమూజులు 

చెప్పబడినది. 

ద్విరుక్తి సం వి, ఇం స్తీ" పునరు క్రి, 
ద్వి రేఫము. సం, పి, ఆ. పుం. తు మ్రైదుభ)మరము, పిల, 

(ఆ. ఆ అం) కెండు రేఫములు గలది. “గీ, ద్విక్వ 
రహితంపుటాకృతిం దేజరిల్లి, ప్రాకృతాఖ్యాత 

భావనా భౌవితద్వి,రేఫవై ఖరి గల్లి సతి శ్ర, లింగచేశ, 

నూకి యన నొప్పుం నన్తూరిచుళ బొట్టు. ప 
శాళిందీ. ౬, అ, ౬౭. 

ద్వి శీరుండు. సం, వి, అ, పుం, అగ్నిం 

ద్విమల్ + నం. శక్త. 1. విరోధించుచున్న; జ, నీవ 
గించుచున్న + 

ద్విషత్తు, సనం, వి ల్. పుం. శ శ్రువుపోదా౭డు. 

ద్విహోణను. సం, విణ, (అ, ఆ, అ ద్వేషించునది. 

ద్విసీళ్యము. సం, విణ, (అ. ఆ అం కెండుచాజ్ల 

దున్నినది. (ఖీలము.) 
ద్విహల్యము: సం విణ అ గ్విసేక్యము, 

ద్వి హృదయము. సం, ఫి, ఆ. స్తీ" చూలాలు గర్భిణి. 

క డి 
వ్వీవము. సం. వి. అ. పుం. న 1. కెండువై పుల నీట 

కలది దీవి, (స ప్తదీ[వములు = జంబువు, పక్షమా, 
కుశము, క్రౌంచముు కాకము, శాల్మలము, పుష్క 
రము పుల్కి వ్యాఘ)ము. న పులితో లం 

శండింటితో త్రాగునది= 

ద్విముఖ. నం నిం 



. చ్వేషీంచు. నం. ఈ 

| 

ద్వీప 

ద్వీపవంతముం సం. వి ల్. పుం. 1. సముద్రము; డ్డి 

నదము 

ద్వీపవతి. సం, వి, ఈ. స్రీ 1. నది; 2. భూమి. 

ద్వీపి, సం. వి. న్. పుఠ, 1. పులి 2, చిజుకపులి; 9, 

సముద్రము, 

ద్వీవిని, సం. = ద్వీవపతి. 

ద్వే 
'చ్వేవకుండు, నం, విణ, (ఆ షిశా, అ) 1. వరో 

ధించువాండు; 8. వవగించువాండు. 
జ్వేషణము. సం, వి, అ, న, 1, పగ విరోధము; 2. వీవు 
జ్వేషీణీయము. సం, విణ, (ఆ. ఆ. అ) 1. విరో 

ధింపందగినది; 2. వవగింవందగినదిం 

చ్వేమణుండుం సం, వి. అ, పుం శ తవు. 

జ్వేషవడు మి. అ, క్రి" గ్వేవమువడు.) జ్వేషించు 
“వ.-.ఇట్టియతిరవాస్యం బగుసాంఖ్యయోగ్య ప్ర శ్రా 
రంబు ఖలునకు నవినీతునకు. ,. విమ్ణుదాసులయందు 
చ్వేషపడువానికి నువబేళించవలవదు... భాగ, 
కి స్కం, ౧౦.౭౭. 

జ్వేషమీ, సం. వి, ఆ. పుం, ఓ. పగవై రము; 2, వివ 
రోత 

ద్వేషి, సం వి, న్, పుం. శ న విణ. (న్.ణీ.న్) 

ద్వేషించువాండు. 

శ్రీ విరోధీంచు వగగొను. స 

శీ," వవగించఛు. 

చేష్ట. సం, పి, బు. పుం శ ర్రువు' వీణ, (బు, ప్రీ 
'ద్వేషించువాందు 

చ్వేష్టవ్యము. సం,= ద్వేమ్యము, 
చ్వేవ్యము, సం, విణ. (అ. ఆ అ) 1. విరోధింవం 

దగినది 2. వవగింపందగినది. 

చ్వేష్యండు. స5 వి. అ, పుం. శత్రువు. 

చై 
పకము, సం, వి అ. న 1. శెండుగా నుండుట; 

జ జీవాత్త వరమాత లకు భేదము చెప్పెడిమతము; 
8, ఒకానోకవనము. 

బతి. సం, విణ (న్. నీ. న్.) బై షకమతావలంబి. 
చ్వ్వైధము, నం. వి, అ. న. 1 శెండువిధములు; 2. 

భేదము; లి. సందేహము; 4. రాజులసంధ్యాది 

పద్దుణములలో నొకటిిశ తువులయెడ లోవల 

నొకవిధముగాను వెలుపల నొకవిధముగాను 

. శుండుట, (ఇది చకుర్విధను. 1. బలాఢ్యు లగు 

దె 
ర 

1601 దగరివా 

నిరువుడుకత్తువ్రలనుండి వ్ర, ల్యేకము నీవా'డ నని 
యిరువ్సురత్ ను ఒండిరు లెజుంగక్రుండం జెచ్వట, 
ద. అధికబలునితో సంధించి దుర్భలునితో విరో 
ధించుట్య శ, శ్ర శ్రునియొక్క_మం తి సామం తాదు 
లతో సంధిచేసికొని యాతనితోం గలహీంచుట్య 
థీ శ్ర శత్రువుతో సంధివిగవాముల నొనరించుట 

* కనువైనకోట నా శ్రోయించుట, అన్య. శెండు విధ 
ములుగా; రెండుభగములుగా. 

చై ధీకృతము. సం, విణ, (అ. అ, ఆ) 1. శండు 
విధములుగా6 జచేయంబడినది; 2. సందిగ్గము,ఎట్ల్టును 
తోంవకుండం జేయంబడినది. (మనను) 

బై పధీభావము. సం వి అ, పుం. కే. కెండువిధము 
'లుగా నుండుట; 2, భేదము; 8, సంజేవాము ఢీ 
రాజులసం ధ్యాదివద్దుణములలో నొకటి, ద్వైధము, 

డై పపము, సం. వి, అ, ప్ర పులితో లుచే కప్పబడిన 

రథము, న. పులితోలు, వణ, (అ. ఈ. అ.) L 
ద్వీవమందలిది; ద్వీపమునకు సంబంధించినది 8, 
పులికి సంబంధిం చినదిః 

దైషపొయను(డు. సం, వి, అ. పుం, ద్వీవము ఉాక్చ త్తి 
స్థానముగా గలవాండు-వ్యాసమవార్షి . 

డ్ర్వైవ్యము. సం. వణ. (అ. ఆ. అ) ద్వీవమందలిది. 
దై షమాతురు(డు. సం. వి, అ, పుం, కే, వినా చకుండు; 

2. జరాసంధుడు. 
డై పమాక్ళకము, సం. విణ. (ఈ ఈ. అ) వర్ష జలము 

చేకను నదీజలముేతను పండునది. 
తైష్టనీధ్యము. సం వి అ, ను 1. కండువిధములుగా 

నుండుట; 2. భేదము, 

ద్వ్య 
ద్వ్శ్య్య్థణుకము, సం వి, అ, న రేండు వరమాణువులు 

కారణముగా గలవదార్లము రెండువరమాణువులు 

కలియంగా నేర్చడినవదార్థము, “ఊఉ... తప్పక 

యిందటం జూడవమ్హ్త నీ ఫం గారరనై కసర్ద రసీక 

ద్వ్శ్య్ధణుకోదరి యాదరంబునన్.” నైవషఆ.క ౩, 
ద్వ శ్రర్థము సం విణ. (అ, ఆ. ఆ) 1. శెండర్థములు 

కలది. (శబ్దాది; 2, చెండు ప, యోజనములుగలది. 
(కార్యము) 

ద్వ శ్రీకి. సం. విణ, (న్. నీ. న్ఎ శెండర్థములు కలది, 

(కావ్యాది.) 

ద్వ వ్రప్తముం నం, వీ. అన రాగి, త్మాముము, న 

ద్వ్యవాను, సం, వి, ఆ, పుం, రండుదినములు, 
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ధ గృక్కునంబొదివె, , భార, విరా, ౫ ఆ కర 

ధు నం, ఒకానొకయతురము. వి, అ, పుం. 1. ధర్మము; వారి. ఈ, ఆ. ౨౨౨. 

ర. కుబేరుడు; త. బ్రహ్మ న, ధనము, (దీనికి: | ధట్టించు. చే. అ. క్రి, యత్నించు. “సీ, ..మృళ్యు 

చెనుంగున వ్యస్త్నవయోగము లేదు.) “-జేవకనోరు ధట్టించి యజుకాలం దన్ని నాడు.” 

ధగధగ, జే, విం (వృకాళించుట మున్న గువానియం దగు భీమ, ౧) అ ౧౧౦. స శ్రీః అదలించు,కర్ణించు, 

ననుకరణము. “క. తోొలంకారుమెణుయు నై వడిం | “మ. ..కల్పాంతసంహారరుద్ర ద్రశతోరాకృతి దుర్ని 
దళకళ మని మేను మెజిప ధగధగ మనుచున్స్| రీతు డగుచున్ ధట్రించి దుర్వాసుః డ్కుగకటా 
గలుముల నీనెడిదూపుల. ,. భాగ, ౮; సం. ఊఈంబున టన జాచి వలిశన్ గాళ్యోగవ 

౨౯౬౫) కళా, ౨ ఆ. ౭౮. విణ, ధగధగ యను వ్యగృతన్. వార ౬, ఆ. ౧౭. యగ అ. ౧౦౨. 

శాంతి గలది. (కర్మథారయమున నిగాగమము). | భీణంధణ చే, వి. శంఖ భేర్యాదిధ్వనుల కనుకరణము, 
“లయవిభ్గాలి, ధగథగనిజేవారుచి నిగనిగనికుంద | “గీ, అందు భేరీధణంథణల్. శ్రందుకొనియెలొ 
నపఫుం దగడు చెగడన్., ..* స్వా. అ, ఆ. ౧౧౭. ఉడ్, రౌ, ర్క అం గక, క ౨ ఈ ౧౬౨, 

పారి, ౨, ఆ. ౮౪. Ag నం. ఏ. అం పుం. ఉక్త, 

ధగధగద్ధగ, చే. వి. ధగధగ మనిమెజయుకాంతి. “గ, ధృత్ర న వి. అ. పుం, జిళ్లేడుశెట్టు, ను 1 నృ 

ధవకతరబేహ హధగధగద్ధగలు మజయంగదియ చే “ “సాము ఆకాశము, 

“తెచునొకభుజంగంబుం గనిరిో దశా, ౧, అ, | ధ్మేతుడు. నం, వి. అ. పుం. సూర్యుండు. 
అ క ధన జయము, నర, పి అం పుం. మద్ది అర్జునము*ీ; VM 

ధగద్ధగీయము. నం. విణ (ఆ ఆ ఆ) ధగధగ చిత్రమూలము శ; శ, సర్పవి*శేనము. 
వ కాళించునది, “నము వటువేగంబున శాశళీల Tele ad నం. వి. ఆ పుం 1. అర్జునుడు; 9 

చయ్రసం పౌకంబునన్ మింట మి,క్కు_టమై పర్వ అన్ని; 3. ఇంద్రుడు. 

దగద్ధగీయ మగుచుం గోవంబు రూవంబుల్రై, చటుల ధనదుండు, నం, వి, అ, పుం. 1, కుబేరుడు; ర అన్ని 

yy డం జరించునట్టు, ..” నిర్వ, జ, ఆ. ౯౮, విణ, (అ. ఆ. గ. ధనము నిచ్చువాండు, 

సి... వి.(హిం. ధగజా) సీ చపురుషుండుదుష్టుండు ధనపలి, సం, వి, ఇ. పుం. 1. కుబేరుండు; 2. కోళా 

కర్ణ +, ఖరాబు కూళ బంచాలమారి ముందటే ధ్యతుందు. 

eee ధగిడి* వాంస ౫ ఆ, ౧౨౩. ధనము. సం. వి, అ న 1. వి శ్రముసామ్ము; 2, అవ్చల 
థి మంద. (శ, ర్క; 8, మూల ద్రవ్యము, సంచి 

మొదలు; 4. ధనియాలు, ఛాన్యాశము. 
ధనవారి. సం. వి. ఈ స్తీ. 1. బలుర్క్కెనళ్ 2, 

నల్చకచోరముళీ. (శ, ర); లి. (ర మనుగంధ 

ధిడీ=ధగిడి “చ. చెనంటి గరాస యీసభను జెప్పి 
నటుల్ మణి నీవు సేయకుం,డిన విడ రాచకోచ 

ధగిడీజయని దిస్టన లేచె వీశతోన్” అహ ౧, 
ఆ. ౯౫. ద ద్రవ్య గా 

రి ఖి 

ట సం, ఏ, ఆ సి, తొనుతశ్క్తడుతుల 
Mes Bop స్ ప న త్ క న్ ధనాధథిపుండు, నం, వి. ఆ పుం, కులేతుయు. 

: WW | భనాసరి. జీ. విం 1. ఒకానొకరాగము. డ్, = వరాళి 

శెండు గురిగింజలదయొ త్తు, 
కన్నడ ధనాసరి ఘూరరి భూరి చేగడూా, యా 

ధటము. సం, వి, అ, పుఏం తను తక్కెడ, త్ షు ధనాస కరా... ప్రా cy) రి 

+. తగురాగము లింపు మాజగన్ వన్న, ఎనీ) 

ధటి, సం. ది. ఈ. స్తీ క్షే దట్టి; ర, సోంచి. న్. పుం, ఆ. ౨౩౬; రై నోలులలాో నొక భేదము. (వా) 

వర్తకుడు, ధని, సం, వి, న్. పుం, 1. కుబేరుండు. ఈ. సీ. జవ 
“ ధటిని, సం. వి. ఈ, స్త్రీ, 1. నూలిమొలత్రాదు; 2. భటి.| శ్రాల్యయువతి. విణ, (న్. నీ న్ ధనము కల 

ధట్టము. సం. వి. అ, పుం. సమావాము. “చ. తదవస|। చాడు, (భార్య, 

రంబ్లునన్ దొర లుదృగ్రక ద్రో చినవజథట్టముల్ ధనిక. సం. ఏ. అ. ప్ర 1, యువతి 2, వర్తకుని 
మదమున నొక రె. బరనర్దనునూన రథంబు ధనికఘు, సం, సి అ. పుం, న; దనియాలు, థా న్యాశము, 
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ధనికుడు. నం. వి, న్. పుం. కుబేరుడు. ఏీణ,(ఆ,ఆఅ.అ) | ధనము సం, వి,న్. పుం, న 1, నిర్ణలభూమ, ఎడారి; 

1. అథికమైనధనము కలవాడు; 2. వర్తకుండు; 
8. ధనము వడ్డి కిచ్చు వాడు, ఉ_త్తమర్దుండు. 

G తె ఆది. § 

ధనిష్ట సం. వి, ఆ. స్త్ర ఒకానొకనత ఈము. 

ధనుః పాండిత్యము. నం, వి అన, విలువిద్యయందలి 

2. విల్లు, 

ధని. సం, వి న్, పుం. 1. అక్టునుండు; 2. ,మద్దిళి; 

౮. ధవారాళి. విణ, (న్. నీ, న్.) 1. విలుకాండు; 
2, చరి, విదస్ధండు. 

చేర్చు. కల కాండడీణక సాయిముచ్చటలకుం ధమనము. నం, ని, అం వుం న్ నాసానాళము, పుం 

గలం గదే చనాధనుకి "పాండిత్యం 'బెటువోయెొ 

నొక్కా... హర 8, ఆ ౭౭. 
ధనుగ్షరుండు, నం, విణ, (అ. ఆ, అ) విలుకాందు. 

“ఉం, సీ్యీనుజుల్ ధశుర్ధరులు, ౪” భార. అర 

9) అ, 3 0X. 

ధశుర్తానము, సం, వి, అ. పుం, సూర్యుండు ధనా 

'రాళియం దుండు నెల. 

ధనుర్యాగము, సం, వి, అ, పుం. యాగవిశేషము. 

“వ. ..ధనుర్యాగంబుపేరు సెక్సి పుక్తెరిచిన 
(చ,కారంబుకు "నెతింగించిన .. భాగం ౧౦, 

న్కం, ఫూ, ౧౨౦౭. 

ధనుల్వేదము* సం. వి, అ. పుం. విలువిద్యను బోధించు 

ఒకానొక ఉపవేదము, 

ధశువు, సం. ఏ. ఊ పుం. | విట్లుః 2. ఒకరాళి; 9. 

వింటినారి. ఉా, స్తీ 1. విల్లు 2. ఉక్తమ స్త్రీ; 3. 

వింటినారి. ఊ: స్త్రీ. 1. విల్లు; 2. వింటినారి. 
ధన్య. సం, వి. ఆ, స్త్రీ 1. అమలకిళో; 2. 'చాడిఉప 

మాత; లి. దనియపు మొక్క? 

ధన్యాళము. సం, వి, అ. న దనియపుమొక్క, కొత్తి 
మిరి శ. 

థన్యాసి. చే. వి. ఇరువదినాలుగు స్త్రీ రాగములలో 

నొకటి. “సీ,,,బిలావారి కరంజి ధన్యాసి పూర్వ 
గాళ వర్రాటి నాట భల్టాశకి,,.” హంస, శో 

ఈ ౧౨౨, చబంధ, ల 

ధన్యుండు. సం, విణ, (ఆ, ఆ అ) కే. శ్ఞాఘ్యుండు, 

పాగడందగినవాండు; 2. సుఖము గలవాండు; లి. 

సుకృతిపుణ్యాత్తుండు, డీ, ధనము నొందినవాండు; 

కీక్క_సకసవు శీ. 

ధమని. నం. వి, ఇ, ఈ. స్తీ 1. నాడీ, నరము; 2. ఆగ 

సాలెవాని ఊందుగొట్టము,కొలిమితి  త్రి;లె. కంఠము, 

మెడ ఉం పనుపు,వారి ద్ర శో, ర్ నఖ మనుగంధ 

ద్రవము? 

ధథమనుండు సం, ఆ పుం, అగ్ని, విణ, (ఆ, ఆ. అ 

1. గొలిమితి త్తి నూందువాండు; 2. క్రూరుడు. 

భనూమో. దే. వి, వాద్యవి శేనము. “వ. ..నిస్సా 

జంబులథణంధణలు ధమామోలదిందిములు , ++ 

(ప్కబంధ. ౭౮౮. 

ధమ్మిల్లము. సం. వి, అ. పుం. కొవ్వు, సంరయళణ్గకేశములం, 

ధర. ఉభ, దే, వి. మూల్యము, (బ్రా చా సం, వి 
ఆ, స్రీ 1. భూమి; 2, స్త్రీలగ ర్భాశయము; 3, 

రక్తవాళమం; కే మేదస్సు, ఎముకలలోని క్రొవ్వు. 

భరణము. సం. వి, అ, పుం, 3, హిమాలయపర్వతము; 

ర లోకము; తి. స్థలము; 4, సేతువు ర్, ధాన్యము; 

6. చన్ను, స్తనము; 7. జిలేడుళి. నః 1. ధరించుట 

శాొల్బ్పుట; 2. ఆధారము ల. నలువదియొనిమిది 

యపలయొక్తు; శ. పదునాజు మాషములయొత్తు. 
ధరణి, సం వి, ఇ, ఈం స్రీ" 1. నేలృభూమి; 2. నాటి 

రశ్తనాళము; 8. బూరుగు శీ 

ధరణిజ. సం. వి, ఆ. స్త్రీ సీఈ 

ధరణీజాని* సం. వి. ఇ. పుం. రాజు, “క, దాని కహిం 

నయ మూలమ్ముదానన వారి ప్రీతం డగు నకం 

డన ధరణీ,జానీ తే త్రజ్ఞుం డనంగా నొక్కూండ 

యగుట' బెలియంగా వలయు గడున్.” భారం 

శాం ౬ అ. ర౯లా౯ం 

ర్, కృ శార్థుండు; ఇష్టకార్యము "జ వేర్చుకొన్న ధరణీజుఃడు, సం, వి, అ, పుం 1. అంగారకుడు; కే 

వందు. 

ధన్వంతరము. సం. వి. అ. న నాలుగుమూరలకొలంది భరణీధరము. సం. వి ఆ. పుం. 1. కొండ్యపర్వతము, 
కలవరిమాణని శేషము. ” 

ధన్వంతరి, సం వి, ఇ. పుం, 

సూర్యుడు: ! 

' ధన్వధి, సం, వి, ఇ. పుం, వింటిగవునెనా . 
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నరకానురుండుం 

మ! 

2, దిస్తజము; 3. ఆదికూర్మ ముం 

1. చేవవ్రైద్యుండు; 24 | ధరణీధరుండు. సం, ఏ. అం ఫుం- 1. ఆదిశేషుడు; 2 
విష్ణువు; లె. శివ్రండు; కీ రాజం 

ధరణీవతి. సం, వి, ఇ. పుం రాజ్యా 
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ధరణీభృతము. నం, వి అ, పుం, వర్వతముకొండ, ధరుణము. నం వి అ, పుం. 1. స్వర్తము; ర అగ్ని, 

థరణీధృతుండు. నం. వి, త్, పుం 1 రాజు & లీ లోకము; కీ, స్తనము. న ఉదకము, విణ, (ఆ, 
విష్షువు; ర. ఆదిశేషుడు. అ. అ.) 1. హం, వ se 

. థరణీభృత్తు. నం. వి, త్. పుం, 1. కొండ్క 8. రాజు; ధరుణుండు. నం. వి, అ. జ్జ * అవా; ద.నూర్యుండు, 

8. విష్ణువు; ఓ. ఆదిశేషుడు. ' భర్త. సు. విణ, (బు, శై, బు ధరించువాడు, 
ధరణీరునాము. సం. వ. అ. పుం. వృక్షము. ధ_ర్తవ్యము* సం, విణ, (అ, ఆ. అఎ) ధరించందగినది, 

థర్తూరము, సం, వి, అ, పుం దుత్తూరము. ఉమ్మైత్తనే, 

ధర్మకవిలె. మి. వి. (ధర్హ్మముశాకవిలె) ధక్హములపు స్ట 

కములోని దానముల ననుభవించువా౭డు. “ద్వి 

అవుదలల్ వంచుచు నయ్య మూధర్య్య,కవిలెల మకు 
చును గడు చైన్యవడుచుో బస, ౭, అ, 3౯౭. 

వం ళో, అ, ౧౦.౨౪6. వం 

ధర్మవారిణి. సం. ఏ. ఈ. స్త్రీ, 1, ధర్మ మాచరించు 

జ థరణీనురుండు, నం, వి, అ, పుం, బ్రావాణండు. 

ధరణుండు, సం, వి, అ, పుం. సూర్యుండు, 

థరల్ . సం. శక్రః ధరించుచున్న. 

ధరమాణను, సం, విణ, (అ. అ అ) ధరించుచున్నది. 

భరము. సం, వి, అ. పుం, 1. కొండృువర్వకము; 2. 

వృత్తి, విణ, (ఆ ఆ. అ.) ధరించునది. 
సన మ జ్, పుం న = భరాభుక్కు.. సం పుం, రాజు స్త్రీ; 2. పతివృత మొనభార్య. 

భరాభ్ళత్తు. నం. వి, త్, పుం. 1. కొండు 2 రాజు, ధర్శజ్ఞుఃడు. సం. విణ, (అ. ఆ. ఆ) భర ములు తెలి 
భరామరుఃడు. సం. వి, అ, పుం, బ్రావ్యాణుండు, సినవాండు. 
ధరించే. సం. స (కి. 1 తాల్చు;కట్టు, “వ, ఇట్లు ధర్మచారు మి. వి, (భర్మము+దారు యుద్ధము 

పర్టి శాశేవవిభూవణుండై శరు వల్క ల ౦బులు| స్రా రియెనట్టు నూచించుటశై యూందుబా కా, 
ధరించి యన్న శేం ద్రుండు,, =” మార్క. ౧, అ. “జ, మంచన విటివో వినవా మన్మథు6 'డేక 
౧౬౬; 2. గృహించు, వట్టుకొను, “క చంచల శికాపురంబుళోంజంచల న్మేత్రలం బతులశయ్యల సై 
గయనాచంచల, చంచలవీణన్ భరించి చతురకచే|  లత్రిళ్ణల్లి శా త్రీ పోరించి ప్రృభాతకాలము పరి వ్యాయించెదవో..,” కాళిందీ, ౬, ఆ. ౧౦౩ స్ఫుట మైనను ధర్మ దార వృట్రించుచునున్న వాం 

ధర్మిత్రి, సం. వి, ఈ స్త్రీ, చేల) భూమి. డవె కుటీగతకుక్కుట కంఠ నాదముల్,” క్రీడా 
ధరియించే = భరించు. 1. భరించు. “ఉ,,,సాధులు| ౫6౪, దశా. ౭, అ. ౧, ఈ ౧౯౫. 

చీరి చిమ్మిన నిజస్థిరవృ _త్సము దుష్టకోటిచ్రేబాధలం | థధర్మధ్వజి. సం. వి, న్, పుం, ఛార్మిక వేషధారి కపట 
బొందకుండం దమపాల వసించినం 'బెద్దవారు ది _ఛార్మికుండు. 
౨్క్టా- ధరియించి వారి కొకయావద వుట్టక  ధర్మధ్వజుండు. సం, వి. ఆ, పుం,=ధర్మ ధ్వజి. 
యుండం గాచు ట్కొవై ధరం గ్నీర్షి శెక్కజె| ధర్మభాగిని సం. వి ఈ స్త్రీ, ఛ _ర్హచేసినధర ములో 
ల భర విరా, ౨, ఈ ఇని మార్క, ౧, భాగము నొందునది-భార్య, 
ఆ ౧౧౬; 2 ఓర్చు సహించు. గది ధరియించ కై 
రానివేదనలతో రామధరణివల్లభుండు ఇొతమి 
చేరంబోయిలోరం. రా, ఆర, ౧౮౪౭, పు బస, ఈ, 
ఆ. ళోరాళ. వం; ర, తాల్చు; పోను. “వ, 

- పొండనవ్రలును రభంబు లెక్కి_ యాయ ధంబులు 
ధరియిరచి... భార ఆర, ౧, ఆ ౧౯౯ 4 
వధించు. “వ. ,ఎట్టనిన 'వేదంబులు ధరియించి 

ధర్మము. సం. వి, అ. పుం, న 1. పుణ్యము, మంచి 

కర్మములు చేయుట వేం గలుగు అఫూర్వము; 2, 
. న్యాయము; రె, ఆచారము; క. స్వభావము; ర్, 
గుణము; 6, అహింస; 7. యజ ము; రీ. చేదాం 
కము, ఉపనివత్తు; 9-దానాదికమః; 10,సామ్యము, 
ఉవమ్మ 11, శుతస్యృ త్యాడివిహిత కృత్యము. 
(ఇది దళవిధము, ళ్ళొం ధృతిః తమా దమో2 

విప్రులు వేదచో దికంబు చి. నప్రణ్యకర లం విధి సేయం కొద మిం ద్రియని గ్ర న ధీర్విద్యా 
.  ముంచుటంబేస్తి,, ఎ భార ఆర 3, ఆ ౧౫ సత్య మకోధో దశకం ధరలతణమ్, మను, కు 
ధరుంయు సం, వి, అ పుం, కే, విష్ణువు, 2 వనువు వ. ల. తట స్ వ్ల వ 5 పుం, విల్లు, 

లలో నొకడు, భర్హయుగము సం, వి ఆ న కృతయుగము, 
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ధర రాజే. సం. వి ఆ. పుం, 1. యముండు; | ధరణి. సం, వి ఈ స్తీ" కులట్కణింకుటాలు. 
యంధిష్టిరుండు; 8, బుదుడు ఉఓ, ధర పాలన ధర శీయము, సం. వీణ. (ఆ. ఆ. అృ్ర ధరి ౦ప(దగినది, థి లై జు చు 
మొనర్చు రాజు, ధర్షము, సం, వి. అ పుం 1. ప్రాగల న్రముః 2, తిర 

భర శాల, సం, వి, ఆ స్త్రీ. ధర్న మునిమి త్రము అన్నాది స్కారము; లె. ఓర్వ'లేమి; హీ హింస; ర్. శెజు 

దానముల కొజుకు6 గట్టంబడినయిల్లు, సత్రము. పుట్కబలిమిచే స్త్రీలోనగువారిని చెజంబట్టుటం 

ధర్మశాస్త్రము సం, వి. అ, న, ధర్మములను ఇెప్పునట్టి ధర్జించు. నం. సః (క్ర, క. తిరస్కరించ్యు 2, ధర్ష 

శాస్త్రము. ణఅముచేయు. (శ రు) 
ధర్మసంహిత, నం, వి, ఆ, స్తీ ధర్మ శాస్త్రము. ధర్షిణె నం. వి, ఈ, స్తీ ఆంకుటాలు, కులట, 

ధర్థాత్తుండు. నం. విణ. (న్ పుణ్యాత్తుండు. ధరి శ, సం, వి, ఆ. స్త్ కులట్క అంకుటాలు. ఏణ, 

ధర్థాధికృతుండు. సం. దిణ. (అ. ఆ, అ) న్యాయము (బు, శ్రీః బు.) భర్ష ణము చేయువాడు. 

విచారించునధికారి. ధర్షి తము. సం, ని, అ, న=ధర్ష ణము. విణ. (అ.ఆ.ఆఅ) 

భర్హాసనము. సం, వి. ఆ. న, ఢర్మ్మ నిర్ణ యమున శే భరాధి l. తిరస్కృృృతము; 2. చెలుపంబడినరి , 

కారి కూర్చుండుపీఠము. ధర్షి కవ్యము. స౦ం,=ధర్ష ణీయము. 
ధరి. సం, వి. న్, పుం. విమ్ణువు. విణ, (న్, ణీ, న్ ధర్జుండు. సం, వి, ఆ, పుం. అంతపురపు కావలివాండు 

ధర్మము కలది, * కంచుకి. 

ధరి పుడు. సం. విణ, (అ, ఆ. అం మిక్కిలి భర్త భవము, స, వి, అ, పుం. 1. కంవనము క్షదల్నుట$ 

తుడు, దై కదలుట, కె, చండ్ర, శో, 

ధర్షుండు. సం, వి. అ. పుం. 1. యముడు; 2. బుద్ధుడు; ధవళ. సం, వి, ఆ. స్తీ" l. తెల్లనిరంగు గస్తీ; 2, 

8. సోమయాజి, శతెల్లయావు, (వశము. 

ధర్షువు, సం, వి, ఊఉ, పుం. న ధర్మము. “చ, అవని ధవళవకము, సం, వి అ, పుం, క, హంస; 2, శుక్ట 

యరాజకం బయినయప్వుడ భూ ప్రజయందు సర్వ | భవళము. సం. వి ఆ పుం. 1. తెలుపు; 2. చండ? 

భృర్శువులుం దొలంగు...” భార ఆది. ఈ, అ. 8. ఆంబోతు. “ద్వి, వీను ధర జునకు నీరాజ్య 
౨౫౦, భౌర. శాం. ౧% ఆ. ఈ. మీచ్చి, యేనన్నపుర మిచ్చి యిభకోటి నిచ్చి, ధన 

ధర గము. "నం. వీణ, (అ. ఆ, అ) 1. ధర్తానపేతము, ఛాన్యములనిచ్చి ధవళంబులిచ్చి;నను వచ్చినేవించు 

ధర్మయు_క్తము. “కం పంబి యజనాధ్యయనదా, | _ నాథుల నిచ్చి” ద్వి, భర విరా ఈ, ఆ. ౯౫ 

నంబుల వర్తిల్లి బ్రావాణప్రియ మయి ధర్మం పు, న స్త్రీలు వివావోదులందు పాడునొకవిధ 

బయి తత్ర్హియ,వై శ్యక్కులం బవిరతపుణ్యకర్శలాలస |  మగుపొట, “మ, ధవళొంళూజ్ఞ పలపీకి టై నునిచి 

మగుచున్.” భార, ఆది. ర ఆ. ర; 2. ధర్మ ము యంతన్ జోడుగాం గూడుచున్,ధవళం బింపుగం 

వేత ఫొందందగినది; శి. న్యాయ్యము;న్యాయము బాొడుచున్...” రానీ స అ గిం యక్క 

నుండి తోచెలలోనిది. “ఊఉ. నీవచనంబు ధర్మము ఆ. ౧౦౧. 

వినీతను నీతియుతంబు నిష్టసిహ్యావవాము., .” ధవళాంగి, సం, వి, ఈ, స్త్రీ, తెల్లనిశరీరయు గలది= 
భార. ఆర. ౧, అ, ౨౫8, సరస్వతి. 

భర్ష కడం. నం. విణ, (అ. రికా. అ). 1. తిరస్క ధవళాత్న. సం, వి, ఈ, స్త్రీ, “మ. .,ధవళొత్యుల్ 
రించువాండు; 2. ,వ గలుందు; 8. ఓర్పు లేని సని కాంచి రంత,” భార. ఆది. ౨ ఆ 30. 
వాండు; జ నటుండు, రీ. తీ లను శెణపువాండు, | ధవళితము, సం, విణ, (ఆ అ. ఆఅ) తెల్లంగాల జేయ 

దూూవకుండు: బడినది, 

భర్బ రాము, సం, వి, అ, న, h ప్రాగల్న వ్ట్ము; రొ విర ధవళిను. సం. వి, న్, పుం తెలుపు 

స్మారమా; 8. ఓర్వ లేమి, అసవానము; కీ సుర ధవళిమము. సంఆధనళిమ, 

కము; ర్, కావరము. 6. వెజపుట్కదూవణము. ధవిక్రము, సం, వి అ నం కృష్టాబిన ముతోం జేసిన 

విణ, (ఈ అ, అ ధర్షణము చేయునది. , ._ విఫనకట్టి. + 



ధవు 

భవుడు, సం. వి, ఆ, పుం, కే, మనుష్యుండు; 2, భర్త 

మగండు; శి. వృభువు, రాజు శీ. మోసగాడు, 

వంచకుడు. 

ధళం దే. వి. (ప్రకాశము; దానియనుకరణము. “మం. 
న్యాథునిమాళిన్ దలంబ్రాలు వోనె నవలా దోర్లూల 

కూలంకవ, _స్తనవిస్ఫూ ర్తికి నందిదండలధళల్ 

సావహోసీనాదం బిడన్ స్వా. గి అ, ౮6. (దీని 

యా మ్రేడికరూపము, భళధళ. కళా,రా ఆ,3 ౬.) 

ఢచుధచుక్కు. దే ఏ. మెజయుటయం దగునశుకర 
ణము. “సీ, ధళుభళుక్కున నింగి దాటించెం బలు 

బోటు నీరాళ్లగొందిం గన్ని యమెణుంగు.” పాండు. 

5, ఆ. ౨౧ చంద్రా. ఈ, ఆ. ౨౦౧. 

థా 

ఛాకము, సం, ని. అ. పుం, 1. ఎద్దు; 2, ఆన్నము; 

వ అశ, యము; 5 స్తంభము, కంబము. 

ఛాట్, సం. షః ఈ. స్త్రీ* దాడి దండయాత్ర, 

ధథాణం. దే, వి, మని రిద్యను సంబి3ధించిన పదునాలుగు 

విసరులలో నొకటి, “వ + . అవ్వీరండు .. .భాణు 

+, ,రయూటు నివి మొదలయిన వదునాలుగు విస 

రుల మర్త్మ్మంబులుం జూచి... 

ఒకి ౦౬. 

వాంస, ౧ క్త అ, 

ధథాణుధారు, చే. వి. మల్లవిద్భకు సంబంధించిన వదు 

నాలుగు విసరులలో నొకటి. “వ,, ,ఛాణుధారు 

కణాకు 'ఢాజందారు రూటు మొదలగు వదు 

చనాలుగవినరులు,'” ప్రబంధ, ౭౮%; వాంస గ, 

అ. ౨౦౬. జః 

ధాత, నం, వి బు, పుం." 1, దివ్యా; 2, ఆత్ర; 3, 

ఒకానో"కసంవత్సరము; డీ. ఒకానొక అదిళ్యుందు. 

విణ. (బు, శ్రీ" బు 1. ధరించువాడు; 2, 

Shes. 3, సృణించు వాడు. 

భాతకి, సం. వి. ఆ. స్త్రీ, ఆకె వీజుజాజి కో, 
భాశవ్యము, సం విణ, (ఆ. ఆ. అ) 1. ధరించందగి 

నది 2. ఫోషింవ(దగినద్యి 8, సృజింపందగినది. 

ధాతువు, సం. వి. ఊ పుం, 1. బేవామునకు అరంభక 

మైనవస లోేనగునది. (వస్సఆనృక్కు_, మాంసము. 

మేదస్సు, అస్థిమస్టాళు క్ర, కము ఆని ఇవి వడు,వనయోం 

కరమున రోమ త్వక్) మాంస అస్థ్రిస్నాయం, 
మజ్దాః స్రాణామలు); 2. వాళము “అోనగునది, 
(వాతము; సిత్తము, వోవ్మము) "3 4 శైరికాదీ 
ఛాకువ్ద 4, పృథివి లోనగునది, (భూతముల; 
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ఛామము, సం. aN ద్ నం 

ఛాను 

ర్, శబ్దము లోనగునది. (గుణము; 6 త్వక్కు. 

లోనగునది. (ఇంద్రియము); 7. లోహము 

(బం గారు, వెండి, ఇనుము లోనగునది.); 8 ఎముక, 

9. ధనము; 10. శేతన్సు; 1. స్వభావము; కేడీ, 
క్రియావాచక మగు భూ ధా తు వు తోనగునది, 

(హ్యళు 
ధ్యాత్సి. సం, వి, ఈ. స్తీ 1. భూమి; 2. దాది, ఉప 

మాత; ల. తల్లి; టై ఉసిరిక శో 

థారత్రేయి. సని, ఈ. న్త్రీ* l. 'దాదికూంతురు; ర్ల 

భూమి. “క పోయెడుంబో యిప్పుడు ఛా, 

త్రేయికి, ౪ జ 2 ఆ. ౧౧౧ (శరపా) 
స్త. 1. దనియము, కొత్తిమిర, 

2 మొగ్చ; 5, యవాదులపిండి; ఢీ. కొత్త మొలక, 

బ. వేపుడు యవలు, 

భాగము. సం వి. ఆ న. 1, సానము; రి, ధారణము, 

ధించుట్క్య 8 పోషించుట్క పోషణము; శీ. ఉం 

చట. “గీ, తరుణపాథోరువోథో నిభానమునను 
ధరణి నాభ కిరీటా గ (గృ ధానముననునూర్థ ప మయ్యెడు 

నిది కరర ఏథాక్కతత్సదం బూర్థ్వ'ేఖాంకి 

కంబు చేసె. ? నైవ. ౧) ఆ. ౬౫, 

థాని, సం, వి, ఈ స్త్రీ l. స్థానము; వా నస్తానమ్ము 2, 

గోంగుళ 3. దనియము, కొ త్తిమిరి శౌ. 

ధానుష్కు-6డు, నం. విణ, (అ. అ. అం) విలుకాండు, 

ధాన్యము. సం. వి. ఆ, స 1. కొలుచు. (నవధాన్య 

ములు: గోధునుల్కు యవలు "పెసలు సెనగలు 

కందులు బొబ్బరలు, నువుష్షలు, మినుములు, 

ఉలవలు"; 2, దనియాలు, 

ఛా న్య్యాక ము, సం, ని, అ. ను దనియాలు. 

'భాన్యాన్లుము. సం. ఏ. అ న కలి పులికడుగుః 

ఛానునిధి, సం, వి, ఇ. పుం, సూర్యుడు, 

క్షే ఇల్లు; రి చోటు 

Css 3. వెలుంగు కిరణము; శ్వ "కాంతి; ర 
వృభౌవమ్కు శక్తి; 6. శరీరము ₹. పుట్టుక? 

షక ము; రీ. ,వకళావముు 9. అన్నము; 10. 
అః మ 13, సారము; 18, ధనము; 18 
చిహ్నము; 1ేకీ, సమూహము. “శా, చంజాలీ 
వ జగీకరావముల కుత్సావాంబుతో నొక్కే, 

దండస్వామి వదంబునీనెం గరిణీధానుంబు లజ్ఞాడం 

గన్.””కు. సం, ౧, అ, ౮౫౬, అ, న, 1, లిలకను; 

2, 'జేజన్సు, 

ధానం సం, వి అ, 



'థామా 

థామార్ల కము. సం, వి, ఆ, పుం, శ. ఆవడ్క వేతి 

బీఆళో; 2. ఉత్తశేను, ఆ-పొమార్ల ముళీ. 

థాయకము. సం. విణ, (అ. యికాం అం) 1. ధరించు 
నది; 2, పోషింఛునది, 

థాయము?. సం.=భాయెక ము. 

ఛాయ. నం. వి ఆ, గ్ 

శ జ్వలింపం జేయునపుడు 

సామిభేని 

ఛాయ్యుండు* సం. వి, అ, పుం: పురోహితుడు. 

ఛారే. సం. వి. ఆ, స్తీ" మ. పైనుండి వజెడిసీరు లోనగు 

వానిచాలు 8 క_థి లోనగువానివాదర; 3, 

కుండ లోనగుచాని చిల్లి; £, జడివానమునురు; ర్, 

దండుముండ జీభాగము, సేనాగ్ర భాగము; 6, 
కొను అంచు; 7. రఢచ్మక్కము; 8, ఉత్క_ర్హ ము; 

9, సమూహము; 10, కీర; 1]. వాక్కు? 12. 

కింవదంత్సి జనప వాదము; 13. భోజమహారాజు 

'పొలించినవట్టణ ము; 14. అశ్వగతి విశేషము, 

(ఇవి అయిదు: అఆస్క_ందితము, ఛారితకము, లేచి 

తము; వల్లితము; ఫ్లుకము.); 15. వరుస్క చరంవర,; 

16. పోలిక. “ము నటదీశానళిర_స్తటత్రుటితరక్న 
చాయం నగల్లో లినీవిటమధ్యంబున వ్రాలి నభ) 

మణి తబ్వేగాభి పాతోన్న ముత్పటు పాథోలనధారం 
దార 'లెగనెం దద్భిందుసంథానితో ;ర్యూట సంధ్యా 

నలభూమకందళీములై కన్సళ్లైం గ్ఫొంజీకటుల్ ౨” 
వను. ర, ఆ, ౧౦. 

ఛారకము. సం, వి, అ. పుం, పౌత్రము, కలశము, 

ఛారకుండు. సం, వీణ, (అ. రికా, అ) 1. ధరించు 
వాడు 2 పోషించువాడు 8, అప్వు పుచ్చు 

కొన్న వాండు; అధమర్జుండు. 

థారగొను. మి స క్రి, (థార+కొను) ఛారావూర్వక 

ముగా దానముపుచ్చుకొను. “చ. అనవుడు నాక 

డీ ట్లనియె నాతనితో నిపు డేను దీని సీజనపతిచేక 
ఛారగొని సాధుగతిం జన నీది యంట యొట్టనిన 

నఠండు నేనును ధరాధిపుచే మును ధారగోన్న 

యావని వినికింప నిద్దణికు నయ్యె నపారవివాద 

నుచ్చటన్-” భాగ. ౧౦, స్క_ం, డా రోజా 

ధారణ, నం, వి, ఆ. స్తీ 1. ధరించుట 2. పోషీం 

చుట్య నొ, జ్ఞ పియందుంచుకొనుట; డీ జ్ఞావకళ కి, 
స్మరణపటుత్వము; ర్, కంభక మచెడిస్రాణాయామ 

ఛదనమ్సు 6, స్థెర్భము) నిలుకడ; 7. అప్వువడుట, 
2 | 

యాగమునం దగ్నిని 

వఠథిం చుమం త్ర, ము 
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ర. భగవంతునిం దప్ప మటొకటియెజుగమి.(ఇది 
యోగాంగ ములలో నొకటి); 9. రాజులన్యాయ్య 
మార్ష సీతిమర్యాద; 10. ధరృ్వమూల్యము! “రగడ 
. == ధాత్మిధాన్యముల ధారణ నిక్కెఎన్.. 
బహు. ౨, అ, ౧౩. 

ధారణము సు. వి, ఆ, న, ఏ=ధారణ; 2. ఉదకము. 
పుం, 1. _స్తనము; 2, లోకము, విణ, (అ.ఆ.అ) 
1. ధరించునది; 2. పోషించునది. (అ. ఈ, అ) 
1. భరించ సాధనమైనది; 2. పోషింప సాధన 
మయినది. 

థారణి, సం, ఏ. ఈ స్తీ i, వరునుబంతి; 2 నరము, 

నాడి ల. నిలుకడ; 4. భూమి, ధరణి. “ద్వి. అమర 

వేవేగ చిత్రాంగి నంటం గనెరక్కునివ తెనె ఛారణి 

పిక్కటిల్ల ,. ద్వి శ సొ ౧౦౬ ఫు 

ధారణుండు, నం వి అ, పుం. 1. నా; డ్డ, 

సూర్యుడు. 

భారము. సం, వి. అ. పుం. 1. వడగల్లు, వర్షోవలము; 
2. అవ్వు బుణము; తి. లోళతెనోచోటు. న, 

వర్ష ఫునీరు, విణ, (అ. ఆ. అ ధరించునది, 

థారయిత, సం. విణ, (బు, శ్రీః బు) ధరింపంజేయు 

వాడు. 

ఛథారవోయించు. మీ,స, క్క" (ధఛారవోయు ధా, సే.) 

ధారావూర్వకముగా దానముచేయించు. “క,జేవ 

బ్ర వా అభూములం) -భూవరునకుం జెప్పి ఛార 

వోయించె బళ ఫీను ౧) ఆ, ౬౩3. 

థారవోయు. మి, స | క్రి. (భార? పోయు.) ఉదక 

ధథారాప్రూర్వకముగా చదానముచేయు, “క్క, 

సదక్షీణం సతాంబూలం తు,భ్యమవాం సంప్రదడ 

యిదం నవుమ యనుచు ధారనోనె నలినాతున 

కున్ దశా గీ, ౧౦౯వరాహ, ౧౦,ఆఅ,౪రాం 

భఛారాంకురము, నం, వి అ. పుం 1. శీకరము వాన 

తుంపర 2, వడగల్డు; 3. ముందుగాం బోవ్సు సేన 
నాసీరము. : 

ఛారాటము*, సం. వి. అ. పుం, 1. వానకోయిల్క ఇవాళ 

కము; 2.గుజ్జము; 8 మేఘము; కేమదపుటేనుం, 
థారాధరము. సం, వి, అ పుం. 1. మేఘము; కత్తి 

ఖడ్డము, a 

థారాళము. సం, విణ, (అఆ. అ. అ 1. సంకతథారలం 
గలది, “సీ, శ్రచండ మేఘ, కులములు, నీ. ,, 

నచ్చి దినినుండి ఛారాళవారిం గిన సస్యములం 

ద్ర 
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బోచ్ పనీకిం బోవణ మిం యఖలజంతువు | ధార్య, సం. వి ఆ. స్త్రీ. 1, ఛాయ్య; 2. కోరిందళి, 
లకుం బ్రీతి యావహి చు” హరి. ఫూ, ౭, ఆ 

౧9. విక్ర, ౪, ఆ. 30; 2. ఆప్పతివాతము, 

అడ్డుపొటు లేనిది. “ను,.,ఆరాజు న్యారదుం 

దర్హ్యాసనభాసియొ పలికె ఛారాళ్ళప్కశంసోక్తులన్. ల్ 
కరు ౪, అ, ౬; 8. బుజువై ప. నిష్కు_పటము. 

(వ్యవ. 

థఛారాసంపాతము. సం. వి, అ, పుం. జడివాన, ఆసారము, 

ఢారిక, సం, వి. ఆ, స్త్రీ, ముహూర్తము రెండుగడి 
యలకాలముం 

ధారిణి. సం. వి. ఈ, స్త్రీ వేం భూమి; 2. బూరుగు పో 

'ధారితము, సం. విణ, 7 ఆ. ఆ 1. ధరింపంజేయం 

బడినది; 2. అవ్వుగా తీసికొనంబడినది. ((దృవ్యా 

దికము.) 

ఛారు. దే, పి, మల్ల విద్యానంబంధ మెనవదునాలుగు 

విసరులలో నొకటి. “వ, , , అవ్వీరుండు .. .ధారు 

*4, రూటు నివి మొదలయిన వదునాలుగువినరుల 

మర, ంబీలంం జూచి, హ్. వాంన, ౧, ఆ. ౨౦౬. 

ఛారుణి" సం ఏ. ఈ స్త్రి, భూమి. “చ. గుణముల 

నొప్పి స. రో దుఖ కండవై సమస్తధా, 

రుణ్మివృజ గూర్చంగా విగశరోమండవై సుఖ 

ముండు మింక...” ఫార. ఆది, 8, ఆ. ౧౨౮ 

ఈక, సనం, అం అ ౧౩౫ 

ఛారుణీధ్యుము. సం, వి అ పుం. పర్వతము. “డ్, 

అమ్మని యల్లిచూచుడును నాతణమ్మాతృన నో క, 
ఛారుణీధగమ్మలు వ వ్యయ్య నయ్యినువన' దక్కరో 

నంబుధు లింకు...” భార. ఆది. ఈ, ఆ 5౨6౮. 

థారుధాణు, దే, వి. మల్లవిద్యాసంబంధ మగుపదు 

నాల్లువిసరులలో నొకటి, “వ. ..ధారుధాణం. ., 

మొదలగు పదునాలుగువిసరులం , , వబంధ 

రా వాంస, ౧, ఆ. ౨౦౬, 

ధార్తరా వ్రు సం, వి, అ పుం, నల్లనిముక్క్యూను 

కాట్లను కల తెల్లనివాంన, 

భార్త రరా వ్ర్రుడు. సం, వి, అ. పుం, ఓ. ధృతరా ట్రుని 

కొడుక; 2. సర్నవిశేనము, 

ఛార్త్మ్మము. సం. విణ, (అ, ఈ అ) 1, ధర్మ సంబంధి; 
ల్! వింటికి సంబంధించినది, 

భార్తికండయు, సం, వీణ. (ఆ. ఈ అ) 1, ధర్మ 

శాన ముం. జదివినవాండు; 2, ధర్మ మాచరించు 
తాకు శ. ఫుణ్యాత్తుందు; క్ష, నీలుకొంఢు. 

థార్యము. నం, విణ, (అ. ఆ. అఎ 

దై జావక ముంచుకొనందగినది. 

ఛార్ష్యము. సం, వి, ఆ న పౌగరుంబోతుందనము, 
ట్ 

1. ధరింవందగినది; 

చే యాత్యము, 

థాలు. చే. వి, వీణాధభ్వనివిశేషము. “శా, అజ్ఞాశే 

లీనము చాగురే న్ఫురితము న్నాబొను థా లంచు 

న, త్యారూఢ పృమకోన్న లిన్ మురహరుండాలించి 

వర్టించుచున్ చంద్ర, ౧, అ. ౧౨౭. 

ఛావకుండు, నం, వి, ఆ పుర. ఛభాకలిరజకుండు. విణ, 

(అ. వికా అఎ 1. వరుగాత్తువాండు 2. వేగ 
ముగా బోవుజాండు; 8, వస్తాదికము శుద్ధి చేయు 

వాడు: 

థావత్. సం. శృక్క 1. వపరుగెత్తుచున్న; 2 శుద్ధి 
తయుచున్న ; శ వ వ్రృవహించుచున్న. ర్ట ఆఫీ 

యాతి తను ధావదేస్పగావగాకోటి యహర 

హాంబును ద్రావు నావు పాలు.” కరు ౧ ఈ ౮౯. 

థావన సం, వి. అ. న. పరుగాత్తుట. “శా. ధారా 

పంచక ధా వనం జెలగసగంధర్వంబుం ద్రక్కించు 

బల్ , బీరంపుశ్నె ఆరౌతు , . అను. ళో అ, 5౧. 

ధఛావనము. సం*=థావనం 1. శుద్దముచేయుట్యు జ, వరు 

వెత్తుట్య 3. వేగముగాం బోవుట. 

ఛావని. సనం. వి, ఈస్త్రీ, 1 కోజఫొన్న శో, రై చాకిత, 

రజకి, 

ధావనీయము, సం, విణ, (ఆ.ఆ,అఎ) శుద్ధిచేయందగినది. 
థావమానము. సం, విణ. (అ, అ, అఎ వరుగెళ్తు 

చున్నది, 

ధావము. నం, విణ, (అ. ఈ అ.) 1, ఫోవునది; 2. 
వరు గాత్తునది ౮. శుద్ది చేయునది. 

థావళి, దే, వి. మడికట్టుకొనుటకు వాడు నొకజాతి 

బట్ట. “నీ భాత్రశాటియుం బరిపాటిధావళలియంను, 

వజల వేదాంతశాస్త్రంబు వ్రానీనట్టి, తాళదళపున్త 

కము చంకం దనరం బూన్విచనియె గడిదేలీ యా 
(షాచారి మితి” వొంస ౧, ఈ ౧౫౭. 

నుక, ౨ ఆ. రర౭, 

ావళ్యముః సం, వి, అ, న తెలుపుధపళత్వముం 

భావించు, నం. అ. (కి. పరువెళ్తు “శా... వెన్ 

వెంటన్ దివ్యక"రేణువభ)ముపు ఛావింపంగ దర్పో 

ద్ధతిన్. త కాకీ 3, ఈ ౧౯౮ 

థానికు సం* విణ (బు, జీ య్ఫృ్ర)ఆధానకండు, 
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ధథానీకము, సం, విణ. (ఆ, ఆ, అం) క్షే శుద్ధము ధినధగ. జే, వి, (ఈ కౌళించుటయం దగుననుకరణము. 
చేయబడినది; 2. పరు వి త్తినద్కి ర. వరువె ల్సింవం “క గగనవక్రంబున రా:గా, ధిగధిగమశు నొక j= 
బడినది. “డు తనూజులన్, ఛావికలై రిసీరుల దివ్య లేజంబు నభో,లగనం 2 పొడకట్టిన బెళడి 
సుభాకరనిర లకీ ర్లిహారులన్,” కరు, ౧, ఆ. 8౫, ది పొకనులం చనిరి ఫీతిం గడలన్.* శీరం, మొ, ( 1 

భధావ్యము. సం,=ధావనీయము,. ళో, ఈ ఇక్, 

భాళధభళ్యము. సం, వి, అ, న, ధళధళవకు కాంతి, ధిగద్ధిగజధిగధిళ, యన్టీ దివ్య తేజము ధిగదిగ వెలిం,” (క ముఖచం,దృనకు దృగ౦బుజధాళధళ్యంబు సరి వను గీ అ, 3, స 
గాల నుభయచామరలు వె వ”ొదళా.౨)అ ౨౭3. ధిగుబ్టు చే, వి. సండెయదరుట కనుకరణము, “క,,, 

ధి వేగ భుజించితి వన వినతా గుండె థిగుల్లుమనలోం 
ధింధీం. బే. వి. వాద్యధ్వనివిశేషమున కనుకరణము. | దలపోనె మదిన్.” వెన్న. ౧, అ. ౧౨౩,౨ ఆ, 

బాల్య . వాద్యముల్_ ) ధింధింధిక్క.ధిమిక్క..,, ఏ 0౨. 
అంచు "మో, నెన్ “వెసన్ ద్వా ౧) ఆ, ౧౨గొ, ధివ్ప. నర, వి ఆ, స్తీ "మోసము చేయునిచ్చ. 

కరం 0 ఆ, లిగి౯ాం ధిప్ఫువు. చం విణ, (&) -మోసమువేయు నిచ్చ గల 

ధింధిమి. నం. ఏవి, ఇ. పుం. మ ద్దెలధ్వని కనుక రణమా, వడు. 
“దండకము. ,.తో డ్తో మృదంగావళీధింధిమిధ్వా ధిమిధిమి. చే. వి, భేరి మొదలగువానిధ్వని కనుకర 
నముల్ ,.,” దశా, Ye IH తః ౨౬౫. రాము, “క, ,, విరులసోన గరినెన్ మొరనెన్,ధీమి 

ధిక్కరించే. సంస, క్రి. 1. ఎదిరించు, వృతినుటించు. | _థిమిని దివ్యదుందుభు, లమరమనోవిర్ష హేకు a వగనవ్వేళన్.” వివ, ౧, ఆ. ౭%) ఆము. ౪ i నై ధి న్రైరణదక్కి_ ధిక్కరించి స uy స శ 
యిట్లనియె.” భార. విరా ౨, అ. ౫౭; 2 నిం| ఈ కి 
దించు. “గీ కాన నాథుల దూజంగం గాదు థిమ్మ. దే. వి. 1 మకైలధ్వని కనుకరణమూ. (దీని 
వినుము సలికిం డాచెంతవడియును నభలలోన, 

దడవుగా నిల్ని యిట్లు లుదగవృ త్రి; శంక చెడి 

ధిక్య_రింవంగ6 జనుణె చెపుమ,.” భార, విరా, జ 
ఆ. ౧౮౮౫ నైవ. 8, ఆ. ౧౩౦; 8. తిరస్క 

యా మ్రేడికరూవము.. ధింధిక్సు “గీ, థిమ్ష నెడి 
53 మదడ్జౌలల మోత (గృమ్మకొనియె, కవల, ౨, ఆః 

౧౦౯ 2 ఫిరంగులధ్యని కనుకరణము. “వ,,, 
ఫీరంగులధింధి మూలం జబురుజంగులఖంగురింగులు 

రించు అగౌరవపజుచు. “గీ మ్రొక్కి. వేండెద,.. ..ల ప్రబంధ రా 
నను మారు ధిక్కరింపు కాదరింపుండు. , “భార, | ధిషణ. సం. వి. ఆ. స్త్ర. 1. బుద్ధిమనీవ్య 2. వాక్కు; 
శాం ౧; ఈ వజ మార్క. ౧ ఆ. ౧౮౬, 3. స్తోత ము; జ గారి; ర్, భూమి; 6 స్తీ 

ధిక్యా-రము, సం, వి, అ. పుం. ఓ తిరస్కారము, చివ్నాము. 

అగొరవను; 2. ప్కతిభుటనము, ఎదిరించుట; కి ధివమణుండు. సం, వి ఆ పుం, బుద్ధి కలవాందు- 
నిందు నిరననము, “క, ధిక్కారంబులం చరణద, బృవాన్న తి, 
భక్మా_రంబులును మెజయ,. .ఉదీర్లులె పోరు ధిృము. సం, వి, ఆ. నం కే స్థానము, 2, గృృవాము; 
ఇడన్ఎ భార, శల్య. ౧; ఈ ౧౭౫ 3 నతత్రము; శి, 

ధిక్కారించే. సం, స శ్రీ ాధిక్కరించు'(జెదరించు, ధిక్యు(కు* సం, వి అఆః పుం 1. శుక్రాచార్యుడు; 
భయ”పెట్టుఎ “మ, ,,భక్తులం గనిచశ్రాయుధుం 2 అన్ని; 8, ప్రాణాభిమానిదేవఠ, 
'జేండి చూపుం డని ధిక్కారించిరో దుర్జనుల్ , 

భాగం రా స్కం, ౧౦౦. 

ధిక్కృతము. సం వి అ, పుం. ధిక్కారము, విణ, 

(ఆ. ఈ అ) ధిక్క రించయడినది 

ధిక్టృుతి. సం. వి, ఇ. స్తీ ఆధి క్కారము, . 

'ధిక్కి)య. సం. ఏ ఈ స్త్రధిక్కారము, 

ధీ, సం ది. ఈ, స్తీ l, బుద్ధి; మతి; ర్తి డవ" 

భావన త. ఆలోచన, 

ధీం ది యము. నం, వి, అ, న జానేందియముం 

ల వి ఆ, సీ, 1. కూంశురు; 2, వీనను; 8 శ్ర . . బ్రో a 9 తి 4. 

కన్య, క 
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= ధీక్రము. సం విణ, (అ, అ. అం 1; శ్రాగంబడినది; ధీవరము, సం, ఏ. అ. న. ఇనుము. 

పీల్వయుడినది; ర, అనాదరింపంబడినది; ల. ఆరా | ధీవరుఃడు. నం. వి, అ, పుం 1. జాలర్కినై వర్తుండు; 

ళ్ 

గ! 

0 

ధింహాబడినది. 

ధితి, సం, వి. ఇ. స్తీ 

దరము; 8. ఆధారము; 4. వ్రేలు. 

గ్రీమంతు(డు. సం, వ. ల్. పుం. 1. బృహస్పతి; రి, 

విద్వాంసుండు. విణ. (ల్. మతీ. త్) శ్రేన్ధమైన 
బుది శకలవాందుం 

ధీయమానము, నం. విణ. (అ. అ, అ 1. ధరింప 

బడుచున్నది; 2. పోషింపంబడుచున్నది. 
ధీర. నం, వి, స్తీ" 1. ధిరురాలు; 2. స్పష్టముగా 

చెప్పక వ్యంగ్యము గా భ ర్రయందలికోపము యక 

టించునాయిక. 

ధీరము. సం, వి, అ. న కుంకుమపుఫ్వుీ. విణ. (అ. 

ఆ, అ) 1. గంభీరము: (ధ్వని, మొ); ద. మం 

దము.' (గాలి మొ.) 
ధీరలలితుండు, సం. వి. అ, పుం, చతుర్విధనాయకు 

లలో నొకడు దధీకుడును కళాన క్షుడునగు 

నాయకుండు, మృదుచి_క్తము కళ్లాన_క్టియుః గలిగి 

' నమస్తభోగములు ననుభవించుచు నిశ్చింతుండై 

యుండునాయకుండు, (అలం 

ధీరళాంతుండు. నం. వి. ఆ. పుం. చతుర్విధనాయకు 

లలో నొకండు, ధీరుఃడును శాంతుండు నగు 

నాయకుడు. 

ధీిరాధీర సం, వి. ఆ. త్రీ తప్పు చేసీననాయకునియం 

దలికోవమును వ్యంగ్యము గాను అవ్యంగ్యముగాను 

పృకటించునాయిక, 

ధిరుండు, సం, వి, అ, పుం 1. బుదుడు; 2. బలి 

చక్రవర్తి; తి. సముద్రుడు; ఉం చిదాత్తుండు. 
విణ, (అ, ఆ అ) L ఛై రము కలవాడు; 2 

నిర్వి కారచిత్తుండు; ల. పండితుడు. కీ, స్వం 

(రుడు: నైష్టరుంకు; 5, బలము కలవాడు 6. 

మూర్భు(డు; 7. సావానవంతుండు, తెగువ గల 

వాండు; రీ. వినీకుండు, నుళితీరుండుం 

ధీరోదాత్తుడు, సం, వి అ. పుం. చతుర్విభనాయకు 

లలో సనొకండు ధీరుడు నుదాత్తుడు చెన 

నాయకుందుం 

. 1. వీల్చుట్క శ్రాగుట; ల అనా 

2. బుదిమంతుండు. 

ధీవుండు, నం, ఏ. నో. పుం. 1. శిల్సి; ర జాలరి; & 

డేవుండు. విణ. (స్ వరీ. న్) ఆలోచన కల 
వాదు; యు_క్టీవంఠుండు. 

ధు 
ధుంధథుమారము. సం. వి. ఆ పుం. 1. పట్టుపురుగు; 

en ఆరు ద్రపురుగు; 3. కజదూవము; ఇంటిపాగ, 

ధుతము, సం. విణ. (అ. ఆ. అ 1. కదలింవయుడి 

నది; 2 ఎగురంగొట్టంబడినది; లే. విడువంబడినది, 
త్యక్తము. 

ధుత్తూరము. సం వి, అ, పుం. ఊమ్మోర్సళే, 

ధుని= సం, వి. ఈ. స్తీ . నది, 
ధున్వల్ = సం, శృత్ర, 1. కదలుచున్న; 2. కదలించు 

చున్న. 

ధుర, సం. వి. అ. స్త్రీ. భారము, బరువు, 
ధురంధరము. నం, విణ. (అ. ఆ. అ) 1. కాడిని 

"మోయునది 2. బరువు మోయునది. (ఎద్దు, 
గుజ్జము మొ 

ధురంధరు:డు. సం, విణ, (అ, అ, అ) కే కార్య 

భారము వహించువాండు; 2. క్రేనుండు; అనే, 

సరుండు. 

ధురీణము. సం. వి. అ పుం. 1. ఎద్దు,వృవభము; 2, 
గుఅము. 

€లి 

ధురీణంండు, సం, విణ, (అ. ఆ. ఆ) కే, బరువ 

“మోయంవాండు; 2. శార్యభారము వహించు 
వాడు; 3. అగ్నే సరుండు, డ్వేశ్టుఃడు. 

ధుర్యము, సం.వి ఆ, పుం=ధురీణము. విణ, (అ.ఆ.అఎ 

వహించునది. “కళ, సూర్యోదయావసరమున, 

దురో్యీధనుబలము శ్ర బలదోర్చలలీలా ధుర్యగతి 

నడజె... భార. విరా. ఈ, అ, క. 

ధుర్యుండు. నం=ధురీణుండు, 
ధువనము. సం, వి, అ. న కదల్నుట పుం అన్ని. 

వీరా, (ఈ ఆ ఆ కదల్నునది. 

ధూ 
ధీరోద్ధరుండు, సం, వి, అ పుం చతుర్విధనాయకు | భూంక్ఞ్ల. సం. వి, ఆ. స్త్రీ. తెల్లకాకిః 

' అల్లో? నొక్కు ఢిరుండు నుద్ధతుండు నెన| ధూకము. సం, వి. ఆ, పుం 1. వాయువు; 
ఫాయనుండం లము; 8, కామిలారోగము, 
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ధూకళి. బే, వి. నృక్యవిశేషము. “ద్వి. లలియు భా| చవికం దనచేతిధూమ'వేధి యనునామధంబువేత 
వంబు ధూకళియం రఘుంకళియు, మణీయు శుద్దనువర్ణ్య యు గావించి...” భో, ౧) ఆ రాళి. 

శేవయు విభనుమును శేఖ యును, చెశియంగ నీరీతి| భూమాయికము, సం, విణ, (అ, ఆ అ) ధూమము 
నృత్యంబు సలంప్న, ఎ.” బస, 3, ఆ ౬౨, పు, కొలది, 

భూతము. సం, విణ, (అ. ఆ. అఎ) 1 విడువంబడీనది, | భూమి. సం. విణ, (న్, అ న్) ధూమము కలది, 

త్యక్త కము; బి. అదల్పంబడినది, భ _ర్హిశము; 8 ధూమిక. నం, ఏ ఆ. స్తీ + పొగమంచు. 

వీవనతో వినరంబడినది; కీ. తిరన స్కరింపంబడినది; ధూమ్య, సం. వి. ఆ. స్తీ" ధూనుసమూహాము, 

ర్ ర వంబడినడి; 6 కంపిఠతము; పడంశింవం ధూమ్యాటము. సం. స. అ. పుం. కూశటిమూలవటీ. 
బడినది. “శా. క్రాధం బవృతికారమై హృద భూమ్రకము, సం, వి, అ, స్తం. లొట్టియ, ఊ వ్ర 
యముం న. 5 నక్యంశ చర ఆాధూతాళత్తుండ ధూ మ్రవత్షృ, నం, వి, ఆ, స్తీ స్ట పొగాకు స్టా 

వైననాకు , గ. విరా, ౨ అ. ౨౭౫ ధూప్రమ. ! సం. వి, అ, పుం 1. పొగవన్న; 2, 
ధూతి. సం. వి ఇ. స్త్రీ. 1, కదల్పుట; 2. వడం, కూశటిమూరోపిట్ట, ఏణ, (అ, ఆ అ) పొగ 

కించుట; శి. మ్ విసరు వన్నె కలది. 
ధూననము* సం. వి, అ, న, Son చాలనము, | ధూయమానము. నం, విణ (ఆ ఆ ఆ కే. కదల్పం 

పుం. వాయువు, విణ, (ఆ ఆ. అ.) కదలించునది. | బడుచున్నది; 2, వడంకింపంబడుచున్ను ది, 

ధూనము, సం, విణ, (అ. ఈ అ కంపితము,కదల్ప( ధూర్జటి సం, వి, ఇ. పుం, బరువై నజటలు గలవాండు- 

బడినదిం శివుడ. 

ధూపనము. సం, వి, అ, న 1. ధూపము వేయుట, | ధూర్తకము, సం, వి, ఆ. పుం. వంచకమ్ము నక్క. 

పొగ చేయుట; 2. సంతావము కల్లించుట. ధూర్తము. సం. వి, అ, పుం. 1. ఉఊమెక్తలి 2, చోర 
ధూపము. సం. వి. అ. పుం 1. నుగంధిద్రవ్యముల| కము శ, న 1. బిడలవణము; 2. ఇనుషృత్రుప్వు, 

నుండి వచ్చుపాగ్య 2. పొగకు సాధన మగుసు  ధూర్తు. సం.=ధూర్తుఃడు. (వంచకుండుటక్కరిఏోద్విం 
గంధిదృవ్యము- విణ. (అ. ఆ, అ.) శ. పొగ, చవేవేగ నాలోనివెణ సెల్ల మాన్చుమని వేండు 

చేయునది. 2. సంతాపముకలిగించునది. _ కొనుటయుం నవ్వటుధూర్తుమనసులో వేజోొక్క_ 
ధూపాయితము. సం.=ధూపితము, మతము చింతించి.” ద్వి, వారిళ్చ,డ.౧ ౦౨౩ వం. 

ధూకితము. సం, విణ. (అ, ఆ అ) కే, ధూవము ధూర్తుండు, సం వి, అ, పుం 1. వంచకుం డైననాయ 

చేయంబడినది; 2. తపించదంజేయంబడినది కుందు, శరుండు. (అలం; (A శివుడు. విణ, 

భూమశేతనము. సం. వి. అ. పుం. 1. అన్ని; గ్ తోయ (ఆ. ఆ అ) 1. వంచకుడు 2, జూదరి త 

చుక్క హింనకండు. 

ధూమకేతువు, సం. వి. ఊం, పుం, ధూమశేతనము. | ధూర్వహము, సం.=ధురంభరము. 
ధూమధ్వజుండు. సం, వి. అ. పుం. ఆన్ని. ధూర్వహుందు. సం.ఇధురంధరు(డు, 
ధూమము. సం. వి. ఆ పుం. 1. పొగ; 2. ఆవిరి 3. | ధూళి. సం. వి. ఇఈ. స్తీ దుమ, 

తోశచుక్కు; 4. ఆజీర్ణవు త్రేనుపు, ధూళిండే. సం, స. క్రి. రత పృవించు. “క, 
ధూమయోని. సం, వి, ఇ పుం. 1, మబ్బు. మేఘము; కాళాంజి ఫూసె  సాకనరత్సి నాళీకదళాత మ్రోల 

2 తుంగము సే చే నన కేనియలన్3 ధూళించుపుషుగుచ్భము, గ 

ధవూమలము. సం. వి, అ, పుం. నలుపుకలసినయొజుఫు, చునుద్యానబేవతయునుం బోలిన” సొంబో. ౧) 

పొగవచ్ని. విణ. (అ. ఆ అ పొగవన్నె కలది ఆ, ౧౮౧. 

ధూమము. ధూళిగలపు, మి. స. క్రిం (భూశళిధలయు ధా. పే. చే. 

భూమే. సం వి. న్, పుం. లోవోదులను నువర్ణ| దుములోం గలపు; నశంబజేయు, “గీ. దొరకగము 

ముగా మార్చుచెవధవిశేమము. “వ...వంచ సీతిసియమంబు ధూళిలలఫు నంగనాజనలోలం6 

న వ కొలువు! డ్రైనట్టినరుండుగో కుకా, ౫ అ. ౧౦ బ్గా 

కలలా 
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భూళిగలయు. మి. అ. (క్రి. (ధూళిక్ +కలయు,) ధృష్ట సం. వి. ఆ స్త్రీ. కలట్క జంకుటాలు, 
(దీ దుమ్ము లోయగలయునళిం చు, సి ఊోరక విరంబడు ధృష్టి. సం. వి, ఇ. స్తీ = డిట్టతనము, ఛార్జ బ్రిముం 

మారనారాచంబు దుండగంబునం దశ్నా ధూళిం టి 

ఓ 

గల్లయ.” వరావా, ళో, ఆ. ౨౧. ధృష్టుఃదు. సం. వి. ఆ. పుం. శృంగారనాయకులల* 
భూళిక. నం. వి. ఆ. సీ. పొగమంచు, కుజ టి. నొకడు, తవ్వ చేసీయు జంక నివాండును బెదరింపు 

చ బడియు సిగునొందని వాడును, చేసినశ్రవ్వు చ త్య లిధ(జుండు, నం, వి అ. పుం. ధూళిజెండాగా 
ధూకథ్వ తముగా కనంబడుచున్నను అసత్య మాడువా(డు 

గలవాడు వాయువు గాలి, 

ధభూసరము, నం వి. అ. పుం. 1. బూడిదవర్గ ము, & య. (ఆలం విణ. (అ, ఆ, అ) 

గాడిద; 8. లాట్రియ; &. పావురము. విణ, (అ ఆ|  చగల్భ్ఫుందు, డొట్టకనము గలవాడు; 2, సిద్ద 
ఆ) బూడిదరంగు కలది. లేనివా౭డు; 8. కనికరము లేనివాండు, నిర్ల లి 

ధూసంతము, సం, విణ, (ఆ. ఆ. అ) బూడిదరంగు. “చా! డీ గర్వితుఃడ్కుఅవాంకారము గలవా(డు, 

కలదిగా జేయంబడినది. “మ =. కృతాంతాకారు ధృష్టి. నం, వి, ఇ. పుం. కిరణము. 

నిశ్వాసభ్యూ మళిఖాధూసరితో నృదుర్లతరుగుల్మ | ధృన్హువు- సం విణ. (ఉ) 1, ధృష్టుండు; 2. కంచుకి, 
ద్రాతు వోరి దృవర్ణ శరీరున్.” భార. ఆర, ౪, ఆ. | ధృవ్యముః సం,=ధర్జ ణీయము. 
౧౦౫. వికా, ౨, ఆ, ౧౫౬, ఛే 

ధూసరీభూతము. సం, విణ, (అ, ఆ. అ) ధూసర భే."జే. వి. గుజ్జిము మొదలగు జంతువులను తోలుట 
=... వరము కలది అయినది, (ల్స్ భూ రేణుధూసరీ యందలిధ్వని కనుకరణము. “క. నింగికి జే యని 

_భూతవిగృహులంగా, , భార, అర, ౧,ఆ.౨౧౦.| క్రదలించెం గడువడి గలుగుతనదు సింగము. .,” 
ధూసరుండు, సం, వి, అ, పుం. గాండ్లవాండు, తెలిక కళా, 3, ఆ ౬% చై. ఈ, అ. ౭౭. 

వాడు: ధేనుక సం, వి. ఆ, స్త్రీ 1. లేయటియావు; 2. ఆం 
ధృ డేనుయ; 8. పార్వతి. 

ధృతము. సం, వి ఆ. న 1, పతనము పొట్టు రై. | భేనుకము. సం, వి. అ. పుం, 1. చీరపేను; 8, రతి 
ఉనికి, స్థితి; 3. తాల్నుట్క ధారణము; 4: గవ బంధనిశేవము. 

ణము, పట్టుకొనుట. విణ, (అ. ఆ. అ 1. భరింపం ఛేశువు. సం. వి. ఊ, స్త" క. అవు; 2. లేయటియావు, 
బడినది; 2, వట్టుకొనంబడినది, నృహీతము, భనుద్యు. సం. వి, అం స్త్ర" 1 తాకట్టు పెట్టినపాండి 

ధృతరా వడు. సం వి. ఈ పుం, 1. దుర్యోధనాది| యాప్పు తాకట్టు పెట్టినపూ౭డిబకై (బం'చెవడ్డ 
కౌరవులకండడ్తి; 2, సర్పవిశేవము; ల. రాజూ; 4. యావు అని కొందణు. శ. రు) 
ఓ కానొకగ౦ధర్వుండు. = తే 

ధృతి. సం. వి. ఇ. స్తీ *1. తాల్చుటు ధరించుట; 2. | కైనుకము. నం వి, ఈ న. 1. భేశుకలసమూపహము; 
గ పించుట్క వట్ట కొనుట లి, ్రెర్యమ; 4, స్థిర 2. రతిబంధవిశేషము. విణ, (అ. ఈ అం భేను 
త్వము; ర్ సంతో షము; 6. సుఖము + విమ్ము_ం కాసుబంధ మైనది. 

భాదియోగములలో నొకటి, (జ్యోతి); 5. ఒకా థైర్యము. సం. వి ఆ న 1. ధీరక్షము; 2. నిర్వి 
నొక ఛందస్సు; 9.మాత్ళ-కా భేదము. పుం.యజ్ఞ ము. కారచి కత లె. గాంభీర్యము; 4, ధృష్ట్రశ్వను; 

ధృళ్వుండు. సం వి, న్, పుం. 1, విష్ణువు; 2, బ్రాహ, అవిధేయత. మేఘ. ౧,స ఈం. క్లో. 
ణంండు: విణ, (న్. నీ. న్) 1 బుద్ధిమంతుడు; | థైవళ్యము. సం. వి. అ, న. చేర్చు. 
2 ధరించువా(డు. 

ధృవ సం, వి. ఆ స్త్రీ, ముయ్యాకుపొన్న 2, ధోరణము. సం. వి ఈ న 1. ఎక్కందగు నీనుంగు 
భృభవు+ నం: వి. ఊ పుం. గుంపు సంఘాతము..విణ, | లోనగువావానము, 22 అశా్వదులగతి.పుం.వాంస, 

(ఇ) 2. వ్రగల్భుడుం దిట్ట 2 - సమర్థుండు,| ధోరణి, సం, వి. ఇ, ఈ, స్రీ 1, పంక్రివరంపర్య 2 
దత్యందు; లి. నేర్భరి, నిపుణుండ్లు* ' రచ్చ భ్రావద్ధతి. క 

| 
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ధోరితము. సం. వి. అ, న వి చంపుట్క వధము; 0, గతి, | ధా 

ఇ 

ఛాకము. సం, వి ఆ న 1. ప్రయాళనము, కడుగుట; 
ర. శుదిచేయుటఖ లి. వెండ్ల విణ, (అ. ఆ. అ 

1. కడుగంబడినది, ప కౌళితము; 2. వరెశుద్దము 

చేయంబడినది; 8. 'తెల్లగాం 'జేయంబడినగి. 

ఛారంధర్భము. సం. వి. అ. న, ధురంధరత్వము, కాళీ, 

౫ ఆ, ౧౮౯. నెన, ౨, ఆ, ౭౯. 

ఛారికకము. సం. వి. ఆ. న. ఆన్కందితముకంటె నధి 
కమై చతురమైనయొకయనశ్వధార్యు అశ్వగతి 
"భేదము 

ఛారితము. సం,= భౌరితకము, 

ఛాలేయము, సం,=జధురీణముం 

భాలేయుండుం సం =ధురీణుండు. 
భార్యము. నం. వి, అ. న, వందనుధూూర్తత్వముూ 

CA 
జ్ఞాత సం. విణ. (బు. డీ బు) = భ్రాయకు(డు, 

ఛ్యాతము. సం. విణ. (అ. je ౪) Ll " ఊదంబడినది; 

ఇ కాల్పంబడినది, దగ్గము; 8. ఉభికినది. 

థ్థాతవ్యము. సం. విణ. a అ, అ, 1. ఊందందగి 

నది; 2. ఉబికింవపందగినది. 

ధ్ధానముం నం. వి. అ. న 1. ఊందుట; 2. ఉఊబ్బుట; 

, 8- కాల్పుట. భార, అది, ౧, ఈ ౧౧౧. 

త్షాసీయము, సం,= ధ్ధాతవ్యము 

థ్థాపనము, సం, వి ఈ న 1. ఉదికించుట్య 2 

కాోల్పించుట, 

ధావీఠకము. సం. విణ. (అ. ఆ, ఆఅ) 1. ఊోందింపః 

బడినది; 2. ఊబికింపంబడినది; 3. కాల్పింపంబడీనది. 

1613 ధవ 
భ్యానము* సం, వి, ఆ న, 1. వరమాత క నుచింతించుట్క 

అద్వితీయవస్తువునందు అబచ్చిన్న మగునంతరిం 

ది ద్మియవృ ది బి (వవాహము; 2. చింతించుట కల 

పోయుట, స్ట 

ధ్యానించే సం. రః ఛథ్యానముచేయు, కలపోయు, 

“నీ Sra బితామసు నుంచి 
ధ్యానించి. ..గీ. వీరహోమంబుం గావింబె విస్త 

యముగ.” ఊఉ. రా, ౨, ఆ ౧౬౭, 

ధ్యానికము సం, విణ. (ఆ. ఈ. అ) ధ్యానముచేం 

గలుగునది, స్వాం ౬, అ, లా. 

ఛ్యానీయము, స౦ం,=ధ్యాశవ్యము. 

భ్యామము. సం, వి అ, న. 1, దవనముశ 2 కా 

మంచిని ప 

భ్యాయకు(డు. సం విణ. (అ. యికా, అఎ=ధ్యాళం 

ధ్యాయిల్ * సం, శతృ. ఛ్యానించుచున్న. 

ఛ్యాయమానము, సం. విణ. (ఆ. అ క 'ధ్యానింవః 

బడుచున్నది, 

ఛ్యాయి, సం. విణ. (న్ సీన్ పకకే 

వా(డు. “మాలిని. త్వరికవిహిత గాఢభ్యాయి 

సయమోదవాదా.” భార. అను. క్క ఆ ళం 

డ్ . .విక్ణుకూూపూయ నమళ్మివాయ యని 

పల్కె_డుభ_క్షజనంబు వైదికుధ్యాయిక కిచ్చ 

"మెచ్చుపరత త్త ముం గొళ్ళెద నిష్టనిద్ధికిన్ భార 
విరా, ౧, ఈ ౧. (ఛ్యాయిక జ ధ్యానముఎ 

భ్ 
ధ్యేయము. సం, విణ, య. అ ఛ్యానింషదగినదిం 

భార నభా, ౧; ఈ ౧౦౬, 

థి 
(టల 

ధ్ధాయకుండ్కు సం. విణ. (ఆఈయికా అం 1. ఊందు | థ్రీియమాణము. సం, విణ, (అ, ఆ, అ)1. ధరింప 

వాడు; 2. ఉబికించువాండుః 
ఛ్రాయమానము. సం, విణ. (ఆ. ఆ. అ) కే. ఊందం 

బడుచున్నది; 2, షం 

థా 
భ్యాతం సం, విణ, (యు. శ్రీః బు 1. ధ్యానించు 

వాండ్యు 2. చింతించువాండు, 

బడుచున్నది; 2, ధరించుచున్నది, 

భు 
ధవ. సం, వి. ఆ, శ్రీ ఓ. గీతివిశేషము, 2, స్తో 

దమ్కు యజ చాత్ర భేదము; 3, గుణ్టపునుడి; ఢీ, 

గుజ్జపునుడి యుండుచోటు; ర్ మంచియాండుదిి _ 

సాధి; 6, ముయ్యాకుపొన్న 2. - 

ధ్యాశము. సర దిణా, (ఈ ౪, అ lh భ్యానింప ధ్యువము. సం వి త, పుం 1. ధు)వనతుత్రము; ల 

బడీనది; 2, చింతించంబడీనది. (/ 

ఛ్యాకవ్యము. సం, విణ, (అ ఆ. అ), 1, 

వనినది; జి. చింతిందదగినదిం 
_ 

స 
చ 

ధ్యానిందం ' 

విష్క_ంభాదియోగములలో నొకటి. (జ్యోత్సి, 

3. మోడు; డే గసిక్య ల తాళవిశేషము; 6 
చారు ప కరారి; 7. మల్చీ?; 8, ఒకతేక పుగుజ్జప్పు 
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నుడి; 9. యజ్ఞ పాత్ర, భేదము. న. 1. ఆకాశము; | ధ్వనల్ . సం. శ్యృత్ర. భ్వనిచేయుచున్న. 
2. తర్కము; 8. నిశ్నయము. ధ్వననము, సం, ము ఆను 1 ధ్వనిచేయుట; 1, 

ధ్య్రూవుందు. సం, వి అ, పుం. 1. బ్రహ; ర్స విక్ణువు; వ్యంగ్యము. (అలం. ); 3. అవ్య _క్టధ్వని. 

& శివుడు; డీ, ఆష్ట్రవనువులలో నొకడు; ర్, ధనము. సం, వి, అ, పుం, 1. శబ్దము, 2, అవ్య క్తథ్వని, 

ఉత్ర్తానపాదునిపొడుకు, ధ్వని సం, వి, ఇ. పుం. |, శబ్దము, వవ్వుడు; గి, 

ధ్వ వ్యంజనావృ్తి వితో తోంవెడియర్థము; లి, వ్యంగ్య 

ధ్వంసకుండు. సం. విణ, (అ సీకా, అఎ క్షే ధ్వంస ర (అలం 

మగువాండు, నళించువాండు; 2. భిష్టుందు; 8. ధ్వనించే. సం. శస్టించు, మ్రోయు, (శర 
ధ్వంసము వేయువాండుః ధ్వనికము, నం, వి. ere న 1. శబ్దము; ర మేఘన 

ధ్వంసనము, సం వి, అ. నః 1. నాళము; 2. నళింపం| నము, డఊణుము. వీణ. (అ. ఆ అ) 1 మోసీ 
శేయుట్య్క; 3. భ్రంశము. నది, భ్వనిచేసిరది; 2. వ్యంజితము, సూచికను, 

భ్వంసనీయము. సం, = భ్వంసయితవ్యము. (అలం, 
ధ్వంసమానము, సం, విణ, (ఈ ౪, అ నళించుచున్న ది, ధ్వన్యమానము, సం, విణ, (అ. ఆ ఆఅ ధ్వనిచే 

ధ్వంసము. సం, వి, ఆ, పుం, 1. నాశము; 2. భ) శము. తెలువంబడుచున్నది, సూ చితము. 

వణ. (అ. ఆ, ఆ) ధ్వంసము చేయునది, ధ్వస్తము, సం, విణ (అ, ఈ అ) 1, నాశము 
ధ్వంసయత్ + నం, కత. ధ్వంసము చేయుచున్న , నొందినది; జ భశ ము నొందినది. 

ధ్వంసయమానము. సం, విణ, (ఆ, ఆ. ఆల ధ్వంసము ధ్వస్తీ, నం. పి ఇ. స్తే" = ధ్వంసము, 
చేయుచున్నది. థా 

భ్వంసముత, సం, విణ, (బు, శ్రీ. బు) నళింపం | ఛ్వాంతము, సం. వి. ఆ, పుం 1. కాకి; 2. కొంగ, 
జేయువాండు. | బకముం 

ధ్వంసయితవ్యము, సం. విణ, (అ, ఆ. ఆ ధ్వంసము | ధ్వాంవీ. సం. వి ఈ, స్తీ 1 అండుకాకి; 2. శారు 
'చేయందగినది, కొల్లి! 

భ్వంసిత. సం. విణ, (బు. (త్రీ, బు 1. నళించు| ధ్వాంతుండు ను. ఏ. అ పుం, 1. ఫ్తుతను!. ర 
వాండు; 8 భ్రంశమునొంసువాండు. వడ్రంగి, తతకుడు. 

ధ్వంసితము. సం. విణ. (అ, ఆ. అ 1. భ్రంశము ఛాంకను సం. వి. అ న చీశటి, అంధ కారము, 
చేయంబడినది; 2. నళింపంచేయంటడినది. “ ధ్వానము. సం, వి, అ. పుం, ధ్వని. 

ధ్వంస్యమానము. సం విజ, (ఆ. ఆ, అ) ధ్వంసము న 

చేయంబడుచున్న ది. న ఊ భం ఒకయథురము. దే. అప, 1. ఉదంశము 
ధ్వంస్యము, సం. = ధ్వంసయితవ్యము, లకును బుకారాంతములకుళు నీకత్ర్వ్వమున కు నై 
ధ్వజము, సం, వి, అ, పుం, న, 1. టెక్కెము వతాక; కయి ్రశ్యయములం వరమగునపు 'శాగమముగా 

2, ధ్వజ స్తంభము; లీ, గుజుతు చిన్నాము, శ. వచ్చేను, “క, నీవిజయో'శ్సావామునకు , +” 
గర్వము; ల్, మంచముకోడు, ఖట్వాంగము; 6. భార ఆది, ౨, ఆ, ౧౦౭. “చ, విధ్యాత్రున 
మగగులి. పుం. 1. ట్టు; 28, తొడిబెట్టు. శెనను ేరబోలునే” భార. ఆది. ౧, ఆ. ౧౯ 

ధ్వళి. సం. వి, న్, పుం, 1 "లేద, రథము; క! కొండ; “చ... ,అట్టికృర్ణునకయి. నీకు "నేటికి మనోవ్యథ 
త. పామ్ము ఉ. ఇెమిలి, 5. గుజ్జము; 6, చావా! భార శాం, ౧, ఆ కరా 8, కంలో అందు 
ణుండు, విణ, (స్. నీ. న్.) pre “పట్టు వర్ణకములం ద్వితీయైకవచనమును పరమగునపుడు 
కొని పోవువాండు; స్ గుజుతు కలవాడు ఉదంశజడవాచకములకు ఆగమముగా వచ్చును. 

భ్వజిని. సం, వి, ఈ, స్తీ త్ర 1. సేన; 2. నీమాఖోదము. శ “చ. . .తక్క)తుళకంబునకం'టే నుతుండు "మేలు 
ధ్వజుడు. సం, విం గ్ పుం కల్లు అవ్వైడివాండు, 9 భార ఆది. ర, అ, ౯౩. “చ అను 

శౌంటీకుండుః గ ఎవాస్థథర్మ మునయందు.... భార, ఆకు, ౧ 



నంకు 

౪౩. “ము అనురాగంబునం భోందుచుండె నొక 

'జేశాంక ప్ర చేశంబునన్ ” దశ. ౧౦, ఆ. ౧౦; 

3. మష్టీసక్పమోతత్పురుపములయందు ఊదంతజడ 

వాచకములకు చచ్చు అగమము, “చ,,, తామ 
రసొకరంబునవిధంబున ,..” భార ఆర: ఇ, ఆ, 

ఫలా... “క, +. భిన్న కుంభమునగో,యము ల ట్టు ల 
యధు]వంబు లగు ..” భార అది. ౨, ఆ 

౧౭౮౪; & గుణవాచకములగు నల్ల ఎజి మున్నగు 

శబ్దములకు భావార్థమున వచ్చుతద్ధ్థితప న్ ప్రత్యయము. 

ఉదా: నల్లన, "సజ్జన. మొ; "ర్ట కొన్ని ఛాతు 
వులమిందవచ్చుకృత్వక్యయము. ఉదాః-గడన, 

దట్టన మె; 6. భూక కాల క్రియకు విశేషణవివత 

యందు వచ్చు ప్రత్యయము, ఇది వరమగునపుపు 

తుదియుకారమున కీకార మాజేశ మగును. “టా, 

వంబినకోవమున్ , + .”భొర. విరా, ౨, ఆ. 8౩3౯, 

దు కే, ఉదంతజడవా చకములకు వచ్చు 

స్దమావిభ _క్రేకవచనము, “చ... అన్యలక్ ౩ మన 

ప. C 
గ 

మునచేనియుం దలంప.... భార, అది, ఈ, ఆ 
౧౩ ౭; 2. ఉదంకజడ వాచకములకు వ చ్చుతృతీ 

యెకవచనము. (ఒక్కొ-కచో అజడవాచకమున 
కును గానంబడుచున్న ది.) “సీ, గమన వేగంబున 
ద్రుచుల తాజాలసంచాలన సేయుచు... భార. 
ఆర, 3, ఆ. 3౧౨. “డా. వీపున గిట్ట రఘేనుంగున 

చేనుగు వెచుచు,..” ఫె రాయు ౯౮౦; 
క్రీయలకు చేదాద్యర్థమందు వచ్చును. (ఇది వర 

మగునపుడు తుదియుకారమున కికార మాబేశ 

ముగా వచ్చును) “చ. తెగ మొదలె త్తిపోవం 

బగం దీర్పల వచ్చినం శ్రార్య మొందు ..” 
భార, ఉద్యో. కి, ఆ. ౨౫; 4. క్రియా విశేష 

జత్వవివతమయందు కొన్నియెడల నుదంతముల 

కన్నువ్హయుుక మగును టు టని బ్రీియ 

వూరకంబున సంభావించి,..” భార అద్ uD 
ఆ. ౧౫౨. సం.వి అ, పుం ఓ మొక్షికము; 

2, విఘ్నేశ్వరుండు; 8. ధనము; 4 బంధము 

ర్, యంద్ధము; 6. బుద్ధుడు విణ. (ఆ. ఆ. ఆఅ) 

1. పలువనిది 2. "డాన్యము, అవ్య. (దీశికి 
'తెకుగున వ్య స్త పృయోగము లేదు.) 1, భిన్నము, 
వేజైనది, ఉదాఃశాత్యుస్హము, నాతికకినము 

మె చ ఆభావమ్ము లేమి. “శా. రాజ్యము 
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గీజ్యముక్ సకతమే కాయంబు నాపొయమే.” 

భాగం రా సం ౮౨. 

నంకు. చే, స క్రి. నేలను కోరాడు, (శ ర) 

నంగ, = నంగనాచి, (శ, ర 

నంగనాచి, దే. ఏ. వర్గచిలుక, ఏణ, సాహసకృత్యము 
లొనరించియు వై కేమియు చెలియనిదానివలె 
నటించునాండుది “చ. నిక్కము గాను 

నాళం 'జేమియుకొ, జలీయండు సాదుబిడ్డం డని 
చరుపుమాటలం చేలనాడి గాదిలినుతుచేకల జక 

టులు దికైద వెంకటికంగనాచివే* సా, 3, ఆ, 

AK. సా 3, ఆ, ౨౮. 

నంగి. చే, విణ, L ముక్కుతో । పలంకంబడునదిం 

(మాట, శ, ర) 2. అన్నష్ట్రము, (మాట. వ్యవః- 
నంగినంగి మాటలు శలుక కము. 

నంగు. చే. అ. (క్రై. ముక్కుతో మాటలాడు, (శర) 

నంచే = నంషే (చూ, నంమీకొను) 

నందేకొను = నంళికొను. (నంచు4కిొను) (కూరలు 

లోనగువ్యంజనములు లెను యక జం% రసగుంభి 

తార్దకళకలములుళు, సర్ష పా మ్రా దికోవసంళక 
శకంబ్బునంచుకొంచు నొకించుక దించ: బోక, 

లోవలికిం దించె చాపసద్బ్నీపిచయము,'” బహ, 

ఈ ఆ. ౫౦. 

నంజే, జే, టి 1. మా గాణిభూమి, (శ, ర 

2. (నంజుధా.) నంజుకొనువస్తువు, ఉపవంశము. 

“వ + + కెంజిగ్గురాకు మోవినంజలం  జవిగొనుచుం 

గోలి సోలి శ పారి, Dy ఆ Xo. దశ ౧౦) 

అ, ౧౮ 

నంచీకొను. చే. స. కి" (నంజుశకొను,) l. కూరలు 

లోనగువ్యంజనములుతిను; ఆస్వాదించు, క్ష 

గుజ్జువెన్నెలల నంజికొొన నచ్చికలం బుజ్జగింపుచుం 

గూరిమిమోఆం జేరి, , “'భుటికా. ౨, ఆ, ౧రజు 
2. తిను భుజించు. “వ. కకక 

సోమాంసంబు నంజికొని మద్య పానంబు న స 

భార, కర్ణం ౨ ఈ ౧౦౯. 

నంజిలి, దే, వి. సంకోచము. (చూ, నంజిలిషడు) 

నంజిలివడు. ద్వా అ. క్రి. (నంజిలిశేవడు) సంక్లో 
చించు వెుుసీయం. “క. రంజిలి తామును 
మున్ను గ, నంజిలిపడ కీచ్చె'నేని నయముగ చారుం, 

గొంజక ఇుత్తురు , , 4 శఈచేల., ౧5% ౧చిర్కా 



నంజు 

నంటే =, చే. అ. క్రి" భక్షించు; నంచుకొను. గీ 

కాశ్తం బాయస మబ్బగర్భుని తార మావషములు 

మాంసంబు నంజంగం గలుగు, నన్నంబు. + భార. 

అను ౨ అ. 3౭౮ భాగ, ౧౦. సం. డా 

౮౮39. వి, 1. కూర, వచ్చడి 'మొదలగువ్యంజ 

నము, “డూ. ., నాలుగునా దునంజులుక్ , లవ్చల 

తోడం గం బెడులు లత్మణవ జ్ష్రైలయింట తూక 

కున్.” శ్రీడాః ౧౬౭; 2. విషము. “ఉఊ, నాలుక 

బంతి 'వ్రేలంబడి నంజునం దోయంయి..*” స్వా. ౫ 

అ Xo. 

నంజేకొను = నంజికొను, (తార లోనగువ్యంజనము 

లను తిను; ఆస్వాదించు) “ఊఉ. వెన్నెలగుజ్ఞూ 

నంజుకొని వెన్నెలప్రోవు భుజించి... చకోరదంవ 

తుల్ _...కాళ. ర, ఆ. ౯౨. కళాొ,జ, ఆ.౧౨౭. 

నంజుడు. జే. వి, (నంజుధా.) 1. మాంసము. “క+ 

శతవర్ష దుష్కురతపుస్కృతి నంజుడు దినమి నగు 
సుక్ళళము ...” భార, ఆను. క, ఆ. ౨౯౯. భో, 
3, అఎ&౬౦3౨. 

నంకేడుదిండి. చే. వి. (నంహేడు?రిండి) రాత 
నుండు, “కా కడయిడయలం దణీమెడునం,జాను 

దిండులు మిము నును జూతురె,,,” అచ్చ. 
నుం ౧౫౦% వణ మాంసము తినువాడు. (శ 

ర) ఇబే:-నంజుడుమేపరి అచ్చ. యు, 3 8౨. 

నంటు, బే. వి. 1, స్నేహము. “గీ. తొలుదోలుతం 
గృృష్షవర్ష్య రుం గళ అసం ను గావించు టెల్ల 

ననాథయువత్కి జనతనూ దావాసావోయ్యమునకుం 
గాకు కానవా నారి నెవ్వారిం గమలవై రి” వను. 

ర, ఆఅ, 3౬ ఊ వారిళ్ళ ఈ, అ రగ; 2. 

సంపర్కము సంబంధము. అక లే లెల్ల నమృత 

నరీచినంటన నంటయరయంి నిర లపయోరురులం 

దొరల” వను, ౨ ఈ ౨౧; 9, శ్రద్ధ ష్ 

కడునొయారంబు లైన నీనడలకరణి నడువ 

తుంగ వంచు నో నంటుతో డు నంచబోదల 

నడికించి పెంచ వేలో సా, ౨ ఆ ౨౦౦; 4, 

బంధువ్వు (ప్రియుడు, “మ. తొవపందూరపు 

నంటు లేమగువ పొందుం బూర్వవతంబు . + +” 

_ ,వను, కృ ఆ. ౧౨౯ శకాం పీక, 33. 

నంటుక త్తె. ద్వ విణ, (నంటు+-క త్త) (వీయురాలు, 

ఒకే .గంట్లుక త్తైలు . తనువయనం౦బు సమ్మతించ 

గ 
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కాడినపగం  జెప్వకొంచు మించి,రుక్క_ళపునల 
మందులయొంటికాం డు. 'కువల. ౨, ఆ, ౧౧%, 

నంటుకా౭డు. దే.విణ.(నంటు+ కాయకు) ప్రీయుడు 
వలపుకాడు. “చ. అటువలె నంటుకాందు 

చనినంత చెలంత దురంతచింనచేం చొటపొట 

చావుృముల్ దొరుం బొక్కుచు. .* శశాం, 

రో ఆ, ౨౭ శుక, ఏ, ఆ, ౨౩౨. 
నంత. సం విణ. (బు (త్రీ. బు) ఓ నమస్క 

రించువాండు; 2 వంగువాండు 

నంఠవ్యుండు. నం, విణ. (అ. ఆ. ఆఅ) కే. నమస్క 
రించందగినవాండు; 2. భూజించందగినవాండు. 

§ త్తు l, మృణ్యయ పా తము, నంద. సం, వి, అం 
తో 

ముంత 2. సంవద్య కలిమి, కి. మగనిసోదం, 
ఆండుబిడ్డ; కీ ఆనందము ర్. తిథివికేనము, 
పాడ్యమి, వష్టి, వీకాదళి అనులిభులలో ఏదో 
యొకటి; 6. దుర్గామూ_ర్లీ భేదము. 

నందకము. సం వి, ఆ ప్రం 1. విమ్ణుఖడద్దము; 2, 
కత్తి; త కచ్చ; & ఆనందము, విణ (ఆ. దిశా, 
ఆ 1. సంతో షీంచునది; 2 సంతో వ పెట్టునది, 

నందన, సం, ఏవి. ఆ, స్తీ కూతురు. అ, పుం ఒక 
సంవత్సరము. 

నందనము, సం, వి, అ, పుం. 1. కవ్బ్య 2, యజ్ఞ 
సాధనవబిశేవము. న, 1. ఇం ద్రునియు'ద్యానవనము; 
2. ఉద్యానవనము; లి. సంతోషించుట ఆనం 
దము. విణ (అ. ఆ అ.) 1, నంతోషించునది; 
2 సంతోవపెట్టునది; 8 (అ ఈ ఆఅ) సంతో 
వమునకు సాధన మైనది. 

నందనుడు. నం, వి, ఆ పుం. కుమారుడు కొడుకు 

నందము. సం. వి అ ఫు 1, సారము సంతోనము; 
2. కప్ప త కుబేరునినవనిధులలో నొకటి. 

నంది. సం, వి న్. పుం. 1. కుమారుడు, కోడుకు; 
2 నందిశేశ్వరుండు; తి, శివునివృవభము; 4, 
మళళ; ర్ కలుజునిషశో, ఇ. పుం. శ్రీః ఆనం 
దము. పుం, నందికేశ్వరుడు. విణ (నొ. నీ. న్.) 1. 
అనందించువాండు; 2. ఆనందింవం జేయువాండు. 

నండించే. నం, అం కీ" 1, సంతోషించు, అనం 
దించు. “క, అందటు పహారిబెనం టి వాయుస్యంది 

by $4 మనోజాలంను నంతానలుో, నందించికీ' , 
వారి, జ్, ర ఈ లింగ భ్ ర కిష్బీ.6 

విరా. "నం ర 1. స్తుతించు పాగదు, “క 



నండి 

వందిజనంబులు లోకముులందుని బరిశిన్హక రు లగు 

భూపతులక్, నందించుట వశ్యం బై నం దగదు 

నులింవ శిశుజనంబులపగిదిన్ * భాగ, ఈ, స్కం 

ళోళోరా రణల 2, కటాత్సీంచు, కరుణించు. 
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“నీ డాం 

నరి 

డివ్వుడు నందించియో కలంవ. 

ర నిందించియో మత్క్చు_తెకదండుమునకు 

సంకోచమందియో యనుచు సంశ యాతు లగుచు 

వివేకించి యంకలోన.” భాగ, క, స్కాం, ౫౬౭. 

నందిక, నం, ఏపి, ఆ. స్రీ కే ఇంద్రుని కేళీవనము; 2, 

ముంత; 8 మగనిసోదరి, ఆండుబిడ; 4. లిథివిశే 

వము, నంద. 

నందికుడు. సం వి, ఆ, పుం. శివ పార్శ్వ చరుం డగు 

శీవకుండు, నంది. 

నందిని, నం, వి ఈ స్తీ" 1. కూంశురు; 2, ఆడు 

బిడ్డ మగనిసోదరి; రె. కామభేశువుకూంత్తురు; 
యి © 

4. గంగ ర్, దుర్గ ; 6. కరక; 7. ఏలకి?. 

నందివరనము, సం. వి, అం a 1, పకౌంక్రము (అమా 

వాస్య "లేక పూర్థి మ); రి, స్వర ము; లే ఒకా 

నొకఫూలచెట్టు. (దీనిశ్రూవులు శివ పీ తికరములు.) 
ఒక తో 

వరనములు నిరవాదివిరులంో డ్, రాం 

న. సానందో. 3, 6 నో౬ 

నందివృతుము. సం. వి. అ, పుం వృశవిశేవము. 

నంది వోవానుండుం సం, వి, ఈ పుం. శివుడు. 

బొండుమళ్లె లోకములు నుంశెనలు నంది 

వి, ఆ, 

నందుడు. సం, వి, అ. పుం. 1. విష్ణువు, వరమాత్మ ; 

ర్త కృష్ణుని పెంచినతండ్రీ,. 

నంద్యావ _రము, సం, వి. అ పుం. న నందివద్ధనముశే. 

నంబరు. అం. ఏ, సంఖ్య. 

నంటి. చే. వి. 1. వై ఖానను(డు, వై ఖానసనూత్రాను 
సారముగ విష లయమునం బూజసేయు చాడు. 

“ఇ పద్మనయనుం డకనిషవయనంబుం దూ౭గింపు, 

మనుచు “నంబితోడ నానలిచ్చె.”” ఆము. ౨, ఆ 

రాళ. ద్వి, వరమ. ౭, ఆ ౫౩౪. పు; 2. శివా 

ర్చకుండు; బేవలుండు. య తమలి యనందంబళి 

యనంగం నంది నాం కవు 'జేవలుని 

పేరు. అం, భా ది .వంర, శుక, ౨,ఆ 

రక; 8. దైవభక్తుడు. “ఊం నంబి ళివార్థము 

న్స నసునమ్మీక శంక యొకింతయేని చి, త్తంబున 

యెందు లేక పని తామణియూరువు చాపులోసి 

._తీత్ణంబగుక త్తి మోప వార, ౨, ఆ. ౧౧౭; 

నక 

డీ, భగవంతుడు. “చ. ఇతరులు నీకు నీడె,., 

గురుంగుడినంబిక్ళ పా వలంబికిన్ ,”'ఆము.౬,ఆ,ర ౯ 

నంబెరుమాటు. చే. వి బ (నంబి+పెరుమాట్ల.) శీ 
రంగ నాయకులు, “ఊం. నం బెరుమాళ్లు చిళ్తమొక 

నాడు క్రనన్నతం జేసీ, చమ ౧ ౧,ఆ. ౧3. 

నకనకం బే, వి, 1. ఆశలితో నున్నపుడు కడుపులోం 
గలుగుబాధ కనుకరణము. (చూ, నకనకంబడు; 

2, కృశత్వము, కార్శ నము “వ... ఇప్పఫూ 

మొగలం బోనిబుగలం దగలిక సూపుకమవంజుల 
౧ ఛి ౧ ఆలీ 

వ్మజ,పుంజక చకలసకనకలు వీడుకొని,.. స్వాం 

3, ఆ, ౨౮) ర. బడలిక అలయిక “గీ ఊదర 

గతపద్మ నాభతల్చోర గేంద్ర, జనిశన్హూత్కి (య 

లో నాంగ నికుమడించె, నొడలియలనక నకనక 

లొోొదవ( బొదలు, బెట్లునిటూర్ను లాచం ద, బబ 
ళు టట శో 

ముకి రామా, 3, అ, లం వ్ ట్ 1 సన్న 

నిది కృశము. “సీ. ఒకవిలాసిని నకనకనై నకౌను 
గంపింవంగ నంటె నసంపెంగనూసె” వరొహ 6, 

ఆ. ౧౨6. కపి? ౬, ఆ. లర; 2. కటంకనొంది 

నది యషుబము, “క. దికమొగము గాక దివిజులు, 

లికమకగొని వైరు లెల్ల దీఠొనం దమ్యంబికపిక లై 

నకనకలై, లుకలుకం బరువె శ్రి రోడి లో.గొను 

ఫీతిన్.”' భాగం ౬ సృ౦ ౨౫౭; తి అలసీనద్వి 
శక Pd జ బడలినది. “వ . పువ్వుల రువ్వుచుం గవ్వల 

నవ్వుచు వికవిక నగుచు నకనక నగుచుం దలకల 

మనుచు: గొలకొల మళుచు ..వికారించిరి...” 
రా. వి 5౨, ఈ ౧౧౪; ఉ. మందము. “సీ. నక 
నకలైనణెన్నడల యొక్కలతాంగి చొక్కపుం 

'ఛెంగల్వసురటి విసలెిలో (వృబోధ. శి ఆ, ౫౯. 

నకనకంబడు. ద్య. ఆ క్రి (నకనక+వడు.) ఆశలిచే 

బాధనొందు, కృళించు. “క కోక్క_వదుపు వెను 

కరుక, జడినెం గబళించ నొల్లక, కడుపులు నక 

నకయడంగం గొారవముఖ్యాం > భార, శాం. ఏ, 

ఆ, ౫గ౦ంరా అము. ౬, అ. 9 

నకనకలాడు. చే. అ క్రి. (నకనకలు+ఆడు) 1. 
అకలిచే బాధవడు వ్యవః-వీనిక డుపు నకసకలాడు 

చున్నది. (శరం); 2.కృశమగు.'ద్వ్టి. నకనకలాడు 
చెన్న డు ముం బికిలి,వీకిలివూదండ తుం చెసలాడు , 
చుండ” అమ, క. ౧3 ఈ రి. పు, 

నకనకలుగుడుచే. జే, అ. క్రి (నకనకలు+కుడుచు) 
అలయు, “సీ, నడుము లేందీనియ నకనకోళ్ గుడున 
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నిం)ఫునం దగుమోపులు మోసీ మోసీ కళా. నక్కతోంశబియ్యము. జే. విం ఛాన్యవిశేషము, (శర 

రో ఆ. రాజ, ((వ్యతి-అసలు, నూతృకు) 

నకలు. హిం. వి, ఒకదానిని చూచి వ్రాసినది) పు త్రి క 
నకాసీవి చే. విణ. (హిం. నకాకీ) నకిషీవని చేసీనది. 

“ద, సకినెలపట్టిమంచమునం జాయనకాసీలివాసిపై 

.. హంస, ఆ. ౬గా. 

నకిషీ, చే. వి హీం, (నకాశీ) చెక్క డపు(బని, 

“ద, .వింతనకిషీ గలమంచము మించమంచిచెం, 

గలువలపాన్సు మై నృపశిఖామణి నందనుం డుండు 

నంతటన్ ఎ ఇందు. ౬, ఆ. ౧౨౬. 

నకీబు. చే. వి. వేకృధరు(డు, చోపుదారుండు. “వ, 
ఇ ట్లతివై భవంబున సకలరాజాధిరాజులు నదురు 

₹ైళొని భేటికి వచ్చునెడ నతనినగరివాకిలి నీవు 
ముందు చేను ముం దని చొరవసేయం బోయి 

యచ్చటీనకీబులు మహలు దార చే నిలువరింవంటడి 

వెలవెల, బోయి, , ఆనంద. పీకి. ౧౧౫) ౧౧౬. 

వరానా. ౧౦, ఆ. ౫. 

నకలము. అనం. వి, ఆ పుం- ముంగి. 

నకులి, సం. వి, ఈ స్తీ" 1. ఆండుముంసి; 2. కోడి 

పెట్ట; తీ, కుంకుమపువ్వు, 

నకులుండు. సం, వి. అ పుం. 1. పౌండవ్రలలో 

నాలవవాండు; 2. కొడుకు, 8 ళిపుండు. 

నక్క దే. వి జంబుకము. “సీ. నుడిగాడ్పుతేరి 
నల్బుట్టుం. జుట్టలువెట్టెం గడిందిమ-టలు వెళ్ళ 

గ్రగెకా నక్క ఊ రా ౬, ఈ ౨3౫, భీమ. 

ఈ, ఆఅ, 33. విణ. చిన్నది, వ్య్యద్కము, (చూ. 

నక్కదోసు) 

నక్కగొమ్ము. దే వి. (నక్క-_4-కొము.) వనమూలికా 
విశేషము. “ఆ, ఒక్కయొజుకుజేండు నక్క. 
కొమ్లును నిజ్హినోరజంబు జున్ను జాఅవప్వు,,. 

శాను కిచ్చి కరయుగయి మొగిచిో స్వా ళీ, 

ఆ ౧5 ((ద్రౌ.) 
నక్క_జిత్తులు. 'బే* ఏ. (నక ్ ట-+జిక్తులు) మోసములు. 

నక్కతోంక. చే. వి (నక్క్శతోశ) తృణవిశే 
వము. చ, గునుకును సొంటి చివృరయుం నోలడ 
యూదర నక్కతోశయున్ స్ట (ప్రబంధ. ౨౦౦. 
వాంన. ౫, ఆ. రక. 

నక్కతోంశపొన్న. దే. వి. శేలపొన్నశీ. “పీ ., 
నీతఖాన్న, శా నక్కతోంకపా న్నన. .,.రూఢి 

- శెవ్కమిో ఆం భాం ద్వి, స 

నక్క_దోన చే, వి (నక్కు4దోన చిన్న దోస 
కుద్రో ర్వారుక ముస. “ఆ, పుచ్చకాయ నక్ష 
దోనకాయ వట్రువసారు కాయ గాదు శాదక్రర 
ములకు. వి, పు. ర,ఆ. ౨౭౪. అం.భా. ద్య. ౭౧, 

నక్క_నరము. జే. వి ఒకదినునుజేరు. (శ, రు 
నక్క_చేకెడు. దే వి (నక్కు_+చేకెడు) ౫8 

చేకడుళో. (శ. ర్స 
నక్క. మోరు. దే, వి. (నక్క_+మోరు.) కుదురని 

కంతి. “సి. మందుమా౭ కిది గండమాల మాన్న 
గలండె చక్క_ంజేయం గలండె నక్క మోరులీ 
రామలిు. ళ. ౭5౨. 

నక్క_రేను. దే వి. (నక్కు-+ రేను.) గజనిమ్మల 
కుచముఖీ. “గీ =. లకుచాఖ్య కమ్మే ననంగనక్క్ము 
(రే ననల వెలయును ..” అం. ఛా, దిద్ది, ఈసి 

నక్కవిరిగి. చే, వి. (నక్క_విరిగి మద్ర, శేలువుళి, 
లక్ మద, కేల్వాఖ్య యగును నక్కవిరిగి నా 

ఎం” అం. భా. ద్వి ర 

నక్కి ట్ల. చే, వి. బ. (నక్కుగాకీళ్లు - శం రృ అంకిళ్ల 
దౌడకీళ్ల, (చూ. నక్కిట్లవడు.) 

నక్కిచ్లపడు. ద్వ, అ. శ్కి* (గక్కిట్లశేవడు) దౌడ 
కీళ్టకదలకుండు, నిరుత్తరుండగు “సీ... , ధరణీళ 
రాజులొ ధరణినురులొ. ఆ, యెక్కు_ డనిన 
వినియు నక్కి. భ్లవడియున్న, నతనితోడ , , భార, 
అను ౫, ఆ. కరి బన. ౬, ఆ ౯౭౫% వం 

నక్క దే. అ, క్రి” ఒదుగు, దాయ. “డా నాలి 

శనంబు చేర్చుకొని నక్కుచు నక్కుచు వాడ 
వాడ జేలాలవలీల తావలికెలంకులనుం డిటు వచ్చి 
నచ్చి దంభోళియః బోలె మోదం బడిపోయెడు 

==--”రామా, ౭2, అ, కః. వి, 1. మ్రానియతుకు. 

ఊదాః ఇది నక్కుదూలము. (శ. ర; & 
బంగారు న ఇకంగా నడువు కనుపటాడినిగ్లు. “౪, 
నక్కు... టెక్కు. చెక్కు. నాంతుక చెక్కులు, మీంచు 

నంచు మించుమెలంశ మేను.” చంద్రాం ర్క ఆ 
ర బస, ళో, ఆ, 35౫౪. వ లె, (బంగారు 

తునుక్క ఖండము. ద్ని. "వేడుక మదిం దులు 
కాడ జేయేసీ, మాడలయొత్తుగాం గూడ ఖండించి, 
యున్న జంగమకోటి కొకా్యక్కంనక్కు. చెన్ను గా 

నర్పణశీసీ క్కుడును.” బన, ౫, ఆ, 3 63. 
నరస, ౫ ఆ. ౧౧౩; కీ శాలోటికట్టు, శర). 
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నక్కెర బే, వి, కంది, తోొగరిళో, (శ. ర 
నెక్కే_ణ. జే, వి. (నక్క+వఏ జు వృతవిశేషము. 

(శారు 

న క్షంచరము, నం, వీ అ. ప్రం, చత్తసూబ. విణ. 

(అ, ఈ. అం) కంక తిరుగునది. 

నకంచరు(డు. సం, వి, అ. ఫు, 1. లేది చ్రిమ్తరిః రాకు 

నుండు; 2 దొంగ. 

నక్షంచారి. సం వి, న్, పుం, = నక్తఇారి. 

నక్షందివములు. సం. అవ్య. బ, రేయుంబవళు, “దండ 

కము. ..సురూపష్మవ్రశస్తుల్ మకోళ కి న క్షందివం 
బుల్ .ఆ (బి వేళించియునాస్షరు. = “భోగ్నీదందడకము, 

నక్తకము, సం వి, అ, పుం 1, చినిగనబట్ట; ర్త 

తుండుగుడ్డ; 3. నల్ల గుడ్డగూబ, 

న క్షణారి, ప న్, స 1. గుడ్డహాబః ర్త పిల్చి; 
్రి రాతసుండు; 4. దొంగ. విణ (న్. ణీ, క) 

"దా ©, లిరుగు వాడు. 

నకమాలము,. సం, వి, అ, పుం. కానుగుళ్. 

నక్తము, నం వి ఈ న 1. రాతి. “గీ సోమవార 
తం బతిశుభద మగుభు నొనరు నువవాస 
యుం క్షం డౌననఫఘుమతికి నక్తము నచేకభు క్రి 
యొనచ్చిశేని, శివుండు స్కుప్కీతుం డగు నిజం బవని 
నాథం శేమ అఆ (శరం ద. రాత్రి 
మ్యాకృము భోజనముచేయు వ్రతము. “సీ కీ భన 
చారంబునం బ్రారంభ్ మొనరించి (కృముమున భౌను 

వారంబు లేడు, నక్తంబు నియతితో నడి యేడవ 

చారమున యథాశ క్రి జాంబూనదమున, రవి జేసి 
రృక్తవస్త్రద్వయంబును జుట్టి,..” వరావా, ౧౨, 
ఆ ౫౫. 

నృక్కము* సం, వి. అ. పుం. భూమి పెం జరింపనిది. 

1. మొసలి, కుంఖీరము; 2. మకరరాళి. న 1. 

దాషరబంధమునకుః జె జ 2, ముక్తో Ws థమునకుం టి నుండుఅడ్డక మి; క్ష, 

నత్త కృషంక్తి, సం, వి. ఇ. స్త్రీ వీ 1. ఇరువదియీడు 
ముత్యములు గ్రచ్చినయొంటిే కుంటనవోరము; 2. 

ఇరువదియేడువ వద్యములతో చర్పఆచినతు ద్ర, 
ప్రబంధవిశేషము. “*సీ,..నతమక శ్రి న 

అబ్బ, ౧, అ ౧కక. 

హో. 

పుదియు "నేడు, * ఫో 

నత్మతృ మాల, నగి విం ఆ స్తీ కా నతక్రవం క్రి, 

నమ్మత్త్కము. సం వి అ న నళింపనిది ఆశని "మొ. 
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కృత్తిక రోహీణి, మృగశిర, ఆర్డ ), పునర్వను, 

పువ్యమీ, అశేష, మఘ పుబ్బ, ఉత్తర, హూన్త, 
చిత్త స్వాతి, + విశాఖ, అనూరాధ, జ్యేష్ట, మూల, 
పూర్వాషాఢ, ఊఉ త్తఠరాషాఢ, ోవవాము ధనిష్ట 
శరభిషము, ఫూ ర్వాఫెాద్ర, 5, GG క్రరాభ్నొద్ర ద 9 
శేసతి. అఖభ్గిజిత్తు అనువే బోకనత త్రము గలము, 

మంత్ర. ఆభిజిన్నామనక్షు క్ర తృమ్ ఉఊపరిస్టాదషో 

= ఆవస్తాచో కాడు. ); 2 చుక్క, 

శారు 9, ముత్యము; శీ, ఇరువదియేడుముత్య 

ములపహారము, నష మాల 

నక్షత్రే శుండుం సం, వి. ఆ, పుం. చంద్రుడు. 

నఖంపచము. సం. విణ. (అ, ఆ. అ.) గోఠువెచ్చనిది. 
నఖతతము, సం, వి, అ. న. గోటినొక్కు.. [తతము. 
నఖన్యాసము. సం, వి, అ. ఫుం. నగోటినొక్కు, నఖ 

నఖము, సం, వి, అ, పుం న, గోరు. నఖమను నుగంధ 

ద ద్రవ్యము. పుం అంశము భాగము 

కటక: సం వి అ న నఖాగ్ర, ము 

నఖరము, సం, వి, ఈ పుం.న 1. హు నఖము; 

2, ఆయు ధవిశేషము. 

నఖరాయుభధము సం, వి, అ, పుం. నఖములే ఆయు 

ధముగాయగలది 1, సీంవామ్ము 2 పులి 8. కోడి, 

నష్లాంకము. సం, వ. అ, పుం. నఖకతము, 

నఖానఖి, సం, అవ్య, ఒకరి నొకరు గోళ్లతో నల్లి 
కొనుచు చేయుపోరు: 

నఖాళి, సం. వి ఇ. పుం. 1 నక్తగల్ణ, తుద్రశం 

ఖము; 2. గోళ్ళ వరుస, నఖవం క్తి, 

నఖ, సం. వి. న్. పుం. 1. సింహము, 8. పులిరె. నఖ 

మను గంధృద్రవ్యవిశేనము. విణ. (న్. నీ.న్) 
1. “పెద్దనఖములు కలది; రి ముండ్లుకలది* 

(వృమది.) 

నగ. చే. వి. క. భూవమణము, “సీ నగనాడెములు 
చూచినావుగాదె కుబేర యాకిరీటము వెల 

యేమిచేయు,”పార్ష. ౫ ఆ ౧౫౦. నృసీంవాళ, 

౭౧; 2. లోవాప్మాత్తముం (శ ర్భ్ఫ తి. దూది 
మొదలగువానికంట్టపుమూట, (శ ర); & సీమల 
జోడు. (శ ర) 

నగజు సం. వ అం స్త "పార్వతి. 

నగధరుడు, నం, విం అ పుం, గట్టుతాలుప్పు విష్ణువు 

నగము, సం వ. ఆ పుర గమనము లేనిదిి1. కొండ, 

2 చెట్టు. ర. వీడు అనుసంఖ్యః 



నగ ; 

నగరము. నర మ ఈ న, వట్రణము, పురము, 

నగశాలు, బే. ఏ. బ, 1, పౌరులు, “ఊ,, దొంగ 

జ్మీరానకుం 'బాలుపడ్డ నగరా నగరాలు దురాక్క 

నావుడున్. వేం. వంచ. ౧, ఆ ౭౧౧; ర 

ఆంధ్ర దేశమందలికూదృలలో నొక తెగవారు. 

నగరి, సం. వి, ఈ. స్త్రీ, నగరము. 
నగరు. చే వి. జ. (బ. నగరులు, నగర్గు, నగళులు, 

'నగట్టు) 1. ఆంకఃపురము; రాజభవనము. “క, 
_ " మౌానవవతి న న్నెక్కడ్కిదానవు నీ వనిమొనేని 

ద్రాపదికడ సృమ్థానంబు వడసీ మెలంగుదు నానగ 

ళల నృత్యగురవ ననలగలవాండన్* భార. విరా, 

౧ అ. ౯౦. “గీ కమలనాభండు కక్యూంకర 

ములు గడచి, యలబలమ లేనినగ "కెల్ల నరసీ 

చూచి.” పారి. ౧, ఆ. ౧౦౫; 2. సభానగృృవాము, 

కొలువుకూటము, “క, రాజదనయానుగుణో, 

జ్ఞ ్వలమాననీయ వేషము,లలవడం గూడుకొని నగరి 

కరిగిర్కి జ్రీతిన్౨ి భార విరా గీ ఈ 3౧%. 
శుక, 5, ఆ 53౫౬; 3. గుడి చేవాలయము. 

“క. నగరితోం గూడ నేకా దునాథుముంచె, 
సంచి: చప్పలం జేళ్చె న కాలవృష్టే. * నార, ౨, 

ఆ, ౨౨. ఆము ర, అ. 5% 

నగవరి. దే. విణ, (నగవుషాఅరి) 1. నవ్వ్వకలవాండు. 

. (శ రు; 2, వరివోనకుండు. “క. నగవుల నవిద్య 
పోండిమి, నగుబాటుగం జేయ నేన్బనగవరి 

యంతక్కా నగుమొగముతోడ మెల్లన, నగుమొగ 
ములనకులం జూచి నగ చేర్చి నృపా” భాగ, 

౧౦, సం. పూ. ౨౯౨. 

నగవు, చే. వి (నగు ధాం 1. నవ్చర్ణు వాసము, “సీ. 
నగవులు నురుభృులం నడలు రాయంచలు..ీనీలా, 

౨, ఈ ౧౭. నైవ. క, అ, ౧౪౦; 2, బరివో 
సము, వరియాచకము. “క. తదనంతరంబ బోటులు, 

చదురుల నగవులను బొగ్గు జరిగినం "గేళ్సీసదనము 

4 వడలటయుం,, స్వాం ఇ ఆ. ౭, భార. 
_ అరసి ఆ 98౧౧, 5. వంక, ఆశ్చర్యము. క్ట 

ఈజలమువట్టై చూడ మృవహాజగనుంట కచ్చ 
ప్రువ్వులంట యందు బల్ ) పఫూజింవ వాని | 

ny , శెల్లక్ ౩ 'రాజంట  యుకకచ్చ యజ్రినగవులు 

ల్ గలజ్వే స్ట "కీరయూార, క, ఈ ౨౫రా విణ, పరివనోన 

సా క్రమ, “ఆ, , నాదుసతులం బుణ్యశీలయం, 

1620 నగు 

కలం బో కార్చుకొన్న ట్రి, నాకు బుక లనుటి 

నగవు కాదె” కళా, ౬, ఆ, ౭౪% 

నగవుటీగి, చే. వ. (నగవ్పుషా ఈసి). వరివోసమున 
కిచ్చినధనము. “పీ. మజపునం గొన్నసొ మజ! 
గొన్న లంచంబు తగనివాం డిచ్చిననగశ్రటీగ, గ్ 

మగుడ నీకుంట యిుంతయు6 దగవ్చ గాదు.”విక్ఞా, 

ప్రాం =౨రొ 

నగవులాడు. దే. అ, క్రి. (నగవులు+ ఆడు) నవ్వు, 
“ఊ అవచులాడుచుక్ నగవులాడుచు చారలు 

వూంచి చాచి...” చంద్రా. ౨, ఈ ౬, 

వగవెరి. సం, వి. ఇ. పుం. గట్లుదాయ, ఇంద్రుడు, 

నగారా. హిం. వి, “పెద్దఢంకా. “సీ. కడలికరళ్ల చవ్వ 
డుల నాజడిసేయునొవ్పన గారాలకుంజరములు,” 

రంగా, ౧ ఆ. ౧౫౬. 

నించే. చే. స (క్రి (నగు ధా. చే) 1; నవ్వ 

నట్టుచేయు, నమ్వించు. “చ, 'వెలికిలి నెజ్జమోందం 
గడువి వ్పగుకన్నులచాయ లొవ్బం జెక్కాలి గిలి 

గించి చేతలు నగించంగ నుండుట యాది 76 

.. “వారి. ఫూ రా ఆ ౧౩౪. వరావా. క, 

ఆ. ౧౬౦; 2. సంళసీంచంజేయు, “ఈఊ,,, విపంచి 

వాయించి తనుక్ నించి యెలయించిన గ్రేయసీ 

నల్ల దించి మో,దిరచి. , ,మించినవిరించి మముం 

గరుణించి ర్రోవుకన్ వాలీ కి ౧ అ ౭2;9, 

వరిహాసింవంజేయుం. “చ, . , చెస్పినయదిపో కవిత్వ 

మనిశించు నగిం చటు గాకయుండినన్ా” వేం, 

వంచ, ౧, ఆ. ౧౮. 

నగింపు. దే. వి. (నగు ధా.) నవ్వించుట., “వ,,,'తెగం 

పులు నగింపులు నింపులు mee 'ఫీమ, ఈ, 

ఆ. ౬౦. 

నగిపించు. జే, స శ్కీ* (నగు ధా. చే నవ్వించు, 

“మ, వట ముక్క రటికొమా వీలా, 

సిని యే నమైెద నంచు బృవా నగివించెక్ 'మేలు 
మాటకా సరన్,” కళా, ల అ ౫౯ 

నగియించే నగించు.  (వికసీంపంజేయం.) “సీ 

ముతోంటివలుకులం మొన యు 'వేసమువాండు 
కమల నగియించుకచ్కుజేండులో కాళిందీ, ౫ 
అ, ౨౩. 

నను, చే, ర్క శ్రీః 1. నవ్వు, వాసీంచు, వు 

రాచూలిం జూచి చెలులు గలకలం చే ఛజచి. 
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ననిరి*మనైమ ౨, అ, రో౬, సారి, ౧, 
రి అనందించే. “క. అని వంటవలంతిజీజే, విని 

వంచిన 'నాలకించి చేతల మేల్వాం డెన లేని 

కోర్కు లెదలో, ననలొ క్త నతనిం జాచి 

నగుచుం బలిశెన్” నీలా. ౨, అ. 3 3; న. క్క 3. 

పరివాసించు, గేలిసేమం “చ నగియును బొంకు 

నందు వచనంబు నధర్తువునందుం జిత్తముందగు 

లదు నాకు నెన్నండును...” భార. ఆది, ౭, ఆ, 

౨౫.౨. కాళిందీ. క్క, అ. ౬౬, వి వరివోనము, 

“చః మృగమదచ్చిత్ర, కానుగతి మేలగుఫాలము 

పిల్ల లేంటికిం, దగు లస శేతకీదళము దా నగనం 

చొగి నెంచి కొవ్వుసోరగవడు లేంటిగుం చెడసి 

యా జెడునందపుం బేంటిపిల్లల న్నగు నగు గాదు 

ముంగురులు నవ్యసయో రుహషత్తే త్ర లోచన్థా 

కాళిందీ. ౬, ఆ, ౬౬. 2౮౬, అచ్చే చాల, ౧౧౫౨ 

ఆ. ౧౦౧;|నగ్న+ నం, వి. ఆ. స్త్రీ, 

నగ్నికం నం, విం ఆ 

నచ 

1. దెస మొలయాండుది,; ద 

రజస్వల కానిపడుచు. (వది వండ్రైండుసంవళ్సర 
ములవయను స. 

స్తీ" l. దిసెమొలయా(దుది, 

దిగంబర స్త్రీ; 2, సమరాడనివడుచు, కన్యక, వటి 

నగ్ను(డు. సం, ఏ ఆ పుం. శే. దిగంబరనన్నా్యసీ; 
ర్తి దిగంబరటొదుయడు; త. బట్టువాండు; భీ వేద 
మభ్యసీంచియం కేదమార్ల మును విడిచి యవ 
మార్లమున వ_ర్థించువా౭డు; వేదదూషకుండు.“ఉఊ, 
ధీమతి. ఉన్న నాం డఖిలబేవతలక్ భజియించి 
బుస్యజుస్సామము లభ్యసించి బహుశా స జరా 

యణం6డై మహీనురుం, జేమియు బుద్దిలేక శ్రుతు 
లెకతయు నింద యొనర్చు వాని హా... 
జైన నగ్నుం డని పల్కి_రి వేదవిదుల్ మునీశ్వరాం 
వి పు. ర్క అ, ఆఉరాం. “ఆ వేద మభ్యసీంచి 
వేదమార ర్ర్లంబులు, విడిచి పెటి ట్ర్ దుర్వివేకబుద్ది, బహు నగుండు, నం, వి. అ. పుం. సూర్యుండు 

నగుబాటు. ద్వ. వి, (నగుశేపాటు) అవ వహాస్యత, 

నింద “గీ యజ్ఞ భవుకూంతు. నైనయహల్య 

“మొదలు, నేర మొనరించె ననినచో చేర్చి నడువ, 

నొకరితరమా నె మగవార లోోర్వవల యం గానిచో 

వట్టినగుంబాటు గాదె మోకు” శశాం, ౪, ఆ, 

౨౨౦. ఫొరం ఆర ఇ ఆ 350, విణ. ఎగళాళి 

చేయందగినది, ఆవహాన్యము. వోస్యాస్పదము. 

“ఉ,.ఇ ట్రసంభావితుం డైనవానికలపా టర 

యక్ నగుబాటు గాబె ర్మామావనినాథుతమ్లు 

లకు, * *”" న. ౧౦, అ, ౧౧. 

నగువించే. చే. న శ్రీ (నగు ధాం డే నవ్వించు. 

క తెప్పించి య మ్ ప మొప్పించిన 

నిట్టునట్టూ నొజువలుగా మె6.గప్పికొని యాబ్బవా 

న్నల్య యపవ్వుడు నగుపించె నచటియబలాజన 

మున్.” భార. విరా, ఈ, ఆ, 98౯.శాం, ౬, ఆ, 
బీ౧౭. 

నగువేయు. దే స క్రి. (గగుశాచేయుు) ఆవవా 
సిందు. “చ వదన నవత ఈ, పాతిమిరబంధతం 

గాంచినం జిమచీశటిం, జిదిమెసుచందమామ నగు 

సేయక యుండును" కాళిందీ. జ ఆ, ౭౭. 

సగొకము* సం, వి, న్, పుం. 1, వశీ; 2 శాక; 3. 

సింవాము, కీ, శరభమృగము. 

“నగొౌకనము, గం ఇ నగెకము, 
పాల వ్యా ఇనా. 

కుకుం వదుచు పాపడు. నగ్నుండు, + ౪*' ఖ్ 

పు, ౪, అ, ఐరాగ, 

నచిశేకతసు(డు. సం, = నచిశేతుండుం 

నచిశేతుండు. నం. వి. న్. పుం. 1. డధాలకునికొదుకు, 

నాచిశేశుండు; ' 2. ఒకానొకఅగ్నివో,త్రు తుడు, 

నచ్చిక. డే. వి, (నచ్చు ధాం నమ్మిక, కస నిను గీతి 

సాహితీ మోవానవాణులు చెవ్పలుపట్టి యాడిం 

వంగాంగని యుండి కాముకుండం గ్యానని వల్కి_న 

నాకు నచ్చి కౌచె నృ పౌలా,”విజ, ౧, ఆ ౯౦. 

వను, క, ఈ ౧౧౯. 

నచ్చికము. బే. వి. కొజంత, లోపము, “క, అకటా 

నన్నితం 'జేలిన నొకటా నచ్చికము లేక యుం 
డంగవచ్చున్ విజ, ౧, అ, ౬౭. రామ ౧౭౮. 

నచ్చే. చే, అ. క్రి. 1. ప్రియమగు. ఇష్టమగు, 
రుచించు. *చ,. , అఆలలితాంగి నాకు నృచ్చినవెలి 

= మార్క గీ ఈ ౨౦౯. ఖు, ౧,ఆ 30; 

2, నమకము కలుగు. “క. వీవింక జేంటినుండియు, 

ావచనము. 'లాదరీంచీ నచ్చినమదితో, చేవతల 
ఇన దొరకనియావారుణినసేవ సేయు నమతులిత 
భక్టిన్”* విపు ౮) ఆ కికానిర్న. 8 అ 

౬౫ శ. లగ్నృమగు, సక్షమగు. “గీ, ఆట్టినీయందు “ 
చాచి త్త మనపరతము నచ్చియున్నది నీయాన 
నాన లేద్కుకరుణం జాడుము కంసారి ఖబ్రపిదారి.” 

భాగ, ౧౦ స్క_ం, వూ ౧౭౦౨౩ సు క్రిం 



నచ్చు 

bh నమ్మ? విశ్వసించు. “వ, , కీచకనివాసంబునకు 
సన్నం. బనిచినం బోవుట కొడంబడక యిన్ని 

నెప్పిన నన్నింటీకి నన్ని నెప్పి నిర్భంధించినం బెద్ద 
చెనంగ నొల్లక నామనంబున న న్నెవ్వరికి నేమి 

శీయ వచ్చు నని మోలావు నచ్చి సూతునింటికి 
నురకుం బోయిన” భార. విరా, ౨, ఆ. ౧౭౩, 

అం. భౌ తృ, 9, అ ౧9౨; 2. పీడించు 

బాధించు. “గీ. కాననము చొచ్చి శార్దూలఖడ్డ 

నూక్కర్మ పృముఖజంతునంతతి వృచ్చి నచ్చు;నార 
సంబున మృగ వేషధారి యైన, యతికులస్వామిం 

గూల చేసితివి నీవు” వరాహ, అ ఆఅ, శల్యాతి 

ఎఅుంగు, “*ఊ,.కౌంచేయుల మన్కమెలమి కలిమి 
నచ్చి యిట్టు "లేమజ నగునే భార, విరా. 9, 

ఆ, ౧౦౩. ని నూంద్యము, ఆలస్యము, “క జడ 

కుచ్చును మెడెహెచ్చును, నడనచ్చును గచ్చు 

'లేనినలు పశుమేనున్. చంద్ర, వి ౧, ఆ ౭౧; 

2. బాధ (శ. రు 

నచ్చేకాయ్, దే. విణ. (నచ్చా4+కాడుు మ, 

'ముందుడ్చు అలనుండు; 2. బాధకుండు, పీడించు 

వాండు, (శ. రు 

నచ్చేుకుప్ప, దే, విణ, (నచ్చుకువ్బ.) బాధకుండు. 

(శ రు 
నచ్చేగొట్టు, దే, విణ, (నచ్చుషాగొట్టుఏ) బాధించు 

స్వభావము షష (శర 

నచ్చే పెట్టు. చే. స క్రి. (నచ్చుషాపెట్టు) తొందర 
చెట్టు బాధించు. ళు ర 

నబేరు, హీం. వి. కౌనుక. “క. అని యిట్లు సకలజన 

ములు గొనియాడ ననర్థ్ల రత్న ఘాేటకమదవా,రణ 

భూషణాంబరంబులు, ఫఘునమోదము మో అ నజరు 

కొని వేగన్” అనంద, పీఠ, ౧౧౧, రంగా. 
బి ఆ, రార, 

నష్టా దే, వి, చిన్నముక్క నలి. “చ ఒకపెను 
బాంజీండు చలమొప్ప రసాకలసీమకుక్ జకో 
రకములం భూకథాత్తి తికి నురళ్ డివీకిక బగదీణు 
నట్టుగా, “మెక మెకపోటుతోడ నిను మ్రింగకపో 
'రెపుడుక్ . ద్రిలోకకంంటకుండవు గాన నీయొడలు 
నజ్ఞుగం జీన్ కురంగలాంఛనా.”” స్వా 3, ఆ, 
30 (సృబంధ, ౧౮౬. విణ, మిక్కి.లి నలయనది. 

గతీ + వాడిన మేను నజ్జయినవా తెజయు:క్ గడు 

నన్న: వాటుటోం, సూడిననెమ్యైనంబు.నమార, 
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= | నటరు(దు. 

నటిం 

3, ఆ ౨౪౦౭. (దీనియా మ్రేడికరూపము నష్ట 
నజ్జు. కవిక ర, అ. ౧౮౧౧) 

నక్టేచేయు. దే. స (క్కి. (నజ్జాశాచేయు) నలల 
గొట్టు ముక్కముక్కలుచేయు. “చ. ఆల వెన 

యంగ జారులహ్భృృదంతరముల్ నలి నజ్టువేనె 

ప బుతసంఫఘుముల తేజము దూల 

“సా, ౧,అ ౧౦౧. (ఇట కలంతనొందించె 

నని భావము.) “సీ, ర పసి ీతురథి కాంగనిక్ట 
భన ప్రై ఢిం చేరులు నజ్జు చేసి. a మార్క ర ఈ, 

రంల: (మ్ముద్రి. పా. “నస్తుచేసి సి అని, శర షా 

నం, = నటుడు 

నటల్ . సం. (శత్రు) శాట్యముచేయుంచున్న. అని, ౪, 
ఆ. రి, 

నటన. సం వి, ఆ, స్తీ" విలాసము, నటనము. “ద్వి, 
బొట్టు మిక్కిలి నొజిపుగ సవరించి నటనగాం 

ఉిన్నారినామంబు: దీర్చి.” దిష్టి. పరమ. ౨, ఆ, 

గిర, పు 

నటనమిగులు. మి అ (క్కి. (నటనఢామిగులు.) వీల 
సీల్లు, అధికముగా నుండు. “వీ అరంబు కాశీ 

పురాంగణంబునయందు నాన్మావ, కారమై నటన 

మిగులు.” కాశీ, ౨ అ, ౫౦, 
నటనము. సం, వి, అ. న, 1. నాట్యము; 2 అభిన 

యించుట, న_ర్హనము; తి. కవట్మప్యవర్హనము, కీ, 
విలానము. “క. అటు లున్న కొమరుంబ్రాయపుం 

గుటిలాలకం జాచి మదనగుంఫితమాయానట 

నంబో యది గంగాాఘటనంబో యని విచారస్టుట 

నాశయ..డైల విజ ౧, ఆ, ౭౭. 

నటనీయము, నం. విణ. (అ. అ. అ' నటింపందగినది. 

నటము* సం. ఏ. అ, సుం. 1. దుండిగముళో; 2, అకో 

కముశో లె. కిక్కంనళం 

నటవాలు, దే. వి, అశ్వగతివిశేషము, (శ ర) 
నటాంలిక, నం, వి, అం స్తీ 

నటి, సం. వి. ఈ శ్రీ* 1, ఆటక్తె, నట్టువురాలు; 
2. సూత త, ఛారునిభార్య యగున్నర్హక్షి 3. వేళ్ళ; 
4, కాకిదొండ?. 

నటించే, సం.ఆ, క్రీ" [ 'నాట్యముచేయు, నల్లి రించుం 

కందిన దివసేజ్జలజముఖులం 'జలిసి నటీంబన్.” 

స్వా, ర, ఆ ౧౧౮. ఇందు. 5 ఈ ౨8౫; 

దీ కదటముగా ప్రవర్తించు. “ప్రీ బతినమ్హ? 
మాన బఠలంమాటల నటించు సరనీజాసనురాణి సాటి. 

౧ జ 
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5) 
యగుశె. 

వర్షించు. “శా నీకవ్యాపకమై సమ స్తగకమై 
హేవాకమై శ్రీకరం బె.. + పరమార్థత _త్స్వము 

నటించుక నిత్యకుద్ధస్థితిన్ పవి. పు, 3 ఆ, 3 3 ౭, 
డీ. చేయ క పతయాళుతురగనిభృతో,న్నత 
కర్ణ ద్వయమునందునం గంపులమేల్పతక మమళె 

రవికిరణం, బతిరయమున ననుపవచ్చుసళుపు నటిం 

వస్.” కవల, ౨ ఆ ఈ౦. స. కీ" 1. ఆభిన 

యించు, నిజముగా 'లేసిలజ్ఞాదికము నున్న ట్లు కన 

బటిచుం “చ ..,పుల్మలు పొరుగిండ్ద శేంగు నొక 

మట్టున నిల్వదు చంటి మా6ందముం,బెజుం గెడలించు 

చైశికపుసిగు నటించుచు జార ధారుణిన్” శై, 
3, ఆ. ౨౮ భార. దో" ౧. అ, ౯౭; ౫ అను 

సరించు. “ము. మును తక్ గూడిననీళ్లకుక్ నిజ 
గుణాంబుల్ పా లిడుకా పాలు గ్రాంగుసెడక్ 

వాని నటించి యజ్ఞలమను ౮్రాయన్ . . “మల్ల భూ, 

సీరీ, ౬౬, 

నటిత. సం, విణ. (బు. (త్రీ. బు) నటించువాండు. 
'నటితము. సం, విణ, (అ. ఆ. అఎ కే. నటించినది; 

ర, నటించంబడినది; ర, నటనముం 

నటితి, సం, వి, ఇ. స్తీ" నాట్యము, 

నటియించే. సం.=నటించు. (అఖినయించు) “సీ, కుటి 
లక్ష్య నులకల భుటియించి వనికల్తై నటియించు 

శరికళావపటల మనగ, గీ. అలరుదురు,., 

అచటి చక్కనిమిట్యారుమరుచేతి చిక్కంటార్డు.” 
శశాం ౨ ఈ ౨౨; 2. (న_ర్హించు అడు) “క. 

నిటలంబునం గుటిలభూ,),కుటి నటియించంగ మొగ 

మిగుర్పంగ మేనం జొటచొట నెత్తురు గాజంగ 

4,” వరానా, ౨, అ. ౧౮౫% 
నటుండు, సం, వి. అ. పుం. 1. నర్తకుండు) నాట్యము 

చేయువాడు 2 అఖినయించునాండు; 8 ఒక 

జాతివాండు, 

నటేశ్వరుండు. సం. వి, అ పుం. శివుండు. (ఇట్లే 
నటరాజు ము, 

నట్ట. దే. వి. పాచిక్కసారె. “ఊఉ నట్టలం రెండు6 దాన 
జికనంబునం “జేకొని యున్న యిండులం, గట్టి 

నృషాలు సాశెలకుం గాలిడ చెందును జోటులేక 
యున్నట్టుగం వేసీ...” భోం 8, ఆఅ, ౧౨౦. 

నట్టకనడును. దే. వి, (నడుముశనడుముఎ సరియైన 

మధ్యము, (చూ నట్టకనడు రేయి.) 
వు 

- 

3 నటు 
రదు 

ఇందు ౧) ఆ. ౧౧౨; 8, ఉండు, నట్టకనడుశేయి ద్వ. వి, (నట్టకనడుము+- రేయి.) సరి 
మొన ఆర్థర్మాకృమః, 1. కట్టి తనమాటుగా నీ, 
దిట్ట గృవహా_స్తంథభమునం ద్రితిష్టించి నరుల్, 
మిట్టాడనియా బెడిదపు నట్టకనడుేయి మబ్బునం 
చెలి చనియిన్.” వేం, చంచ. ౧, అ ౨౯. 

+ 
it నట్టకోంతి, జే, వి, బాల క్రీ డావిశేషము. కీ నాల్లు 

కంబాలాట నట్టకోంతి,” వాంస, 3, ఆ ౧ర౬, 

నట్టడవి ద్వ. వ, (నడుము+అడవి అరణ్యమధ్యము, 
“క , ..నీపాదంబుల్ , వట్టికొనంగ వచ్చినమము, 
నట్టడవిని డించి పోవ నాయమె కృష్టా!” భాగ, 
౧౦, స్కం, ఫూ, ౧౦౫౪, చం. రా, ౫ ఆ, ౬ 

నట్టనడుము, దే. వి. (నడుముగానడుము ) సరియైన 
మధ్యము. “చ, మలచపువేణి నట్టనడుమన్ చెని 
చేతికి దున్మ_ చిక్కె,..”ఊ రా, 3, ఆ, 
౧౨౨. భీమ. ర, ఈ ౧౧౦. 

నట్టనడు రేయి=నట్టకనడు రేయి. విప్ప. ర ఆ. ఇ, 

నట్టాడు. ద్వ. అ. (క్కి. (నట్టువ4ఆడు-క, రృ 1 
నాట్యముచేయు, నర్తించు. (శ. ర్య దొ చలించు. 
“క, .,మిజుమిజుభూడ్కూల్ , నట్రాడునడుము 

చేనియ, లంభైెశుమోనియును మనము నూరిం 
పంగన్.” భాగ, ఇ సృ, ౬ంరా తీ ఇటు 
నటు తిరుగు, వ్యవఃా వాడు నట్టాడుచుండగాం 
జూ చితిని, 

నట్టిందే. దే అ, కి" నటించు, అడు, *వ,., దొరకు 
లునుంచో టె నట్టించి వనిం దిరుగు వెరవరులునుం 

భోలె మసల కలవడి, , ట్, హరి ర, ఆ, 9౬. 

నట్టిల్లు, దే. వి. బా. (నడుము ఇల్లు.) గృవానుధ్య 
భాగ మం “గ్, వినతదానంబు లొనరించి యనులసం 

జెలులయట్ల నట్టింటం బగచారి నాదరించి, నగర 

దై వరముల నర్న నాసమృృద్దిందనిపె సుతజన్మదిన 

మున ధరణివిభుండుల ఉద్భ. కరా పొండు, ర్క 

ఆ ౧౬) 

నట్టు. య్ంంం దే ఈ డ్ర్ అడ్డు, ఆంగ, వ్యవ; === 

వాడు చదువుచు నట్టుచున్నా(డు. వి. 1. ఆల 

స్యము. వ్యవః=- ఏల నట్లు చేనెదవు, వేగపొన్ను. 
(శ ర్ఫ్ర; 2. ఆటంకము, ఆభ్యంకరము. (చూ 

నట్టుపడ్రు; ర. తృణవిశేషము,  గణికగడ్డిణోం 
ఊదా:-- కుందురునట్లు, గఆికనట్టు, (జ్ర శ 
గఆీకవలె నిస్సార మగట, శుష్మ్కింంచుట, గీ, 
ఇట్టి బెట్టగు వెట్టకు నట్టు జెంది జడల బక్షలేజం 



నట్టుకొట్టుం దే అ. శ్ 

నటు 1624 
రు 

నట్టు 
త్రై 

దాలీఇెం జం ద్రమాళి” ధర్మం ౨ ఆ, ౭౬; ర్. | నట్టుగుండు, వై. ని. (సం. నటి నట్టువకాయక్ల 

మార్చు; విక్ళతి. (చూ. సట్టువడు.'; ; 6 సన్య “నట్టువుండు. (శ* ర్ఫ 

రోగదిశేషము. (శ. ర); న్ గృవాము, నివాస | నట్టుపదు. ద్వ. ఆ, | క్కి, (నట్టు4+పడుు నిరుద్ధమగు. 
సానము. “గీ, నెట్టుకొని యెల్ల నే టా న. 

గుట్టు లరయఃచు “మిలణననః న్పట్ట్' స్ట! ౧ 
కా అం. భా తృ. ళ౫; రీ. పం 

వ్ర, షస. “వీ ఫాదరింటీవ ట్రులం PTR 

న్ బంతుగా Se లాడు,” ఊ 

వారిశ్చ. 5౨, ఈ ౧౫, అచ్చ. యు. 2, ఆ ౨౪౭; 

9. పొలము, క్షేత్రము. “డి సాని వనంక 

వాళికుుడు పొంాొడురాగరనంబుచేం గడున్, 

నానుజనాళిమానసపునట్టులు దున్ని మనోజకంద ళిం, 
గానల6 చేసీ, .. “చంద్ర. ణా అ, ౧౦౩; 10. 

'జీశము. “గీ. అతండు దరుగనియూారును నతని 

చేశ, నడుగంబడనిమానపుండును నతడు చొరని, 

తోంటయును జూడ లేదు మందునకు నెను నగవు 
గా దిది నిక్క మానట్టునందు.” భో. ౨ ఆ, ౫ 

ll. ఇంటివట్టు, గృృవ్మ వ, వ చేశము. “గీ. నట్టు నా 

శేవాతద్దేశనామ "మెసంగు” అం. ఛా. కృ ర్చి 
వె. వి. “(నం నట) 1. నటుడు నరకుడు, 

“ద్క అనుచు దలంగి పోక యిట్టు నట్టుం జుట్టు 

మెట్టాడు చిట్టివడుగుల నానట్టు నగవుశుం 

గోవంబుం గదుర నదలించుచు , , ప్రభా ౧ 

ఆ. ౧౦౭, ఆం. భె. ద్వి. ౧౭౮ PA నాట్యము, 

(చూ, నట్టాడు.) 

(నట్టు కొట్టు.) వే ఆల 
gs (శం రుం, 2 సంకోచించు, వెనుదీయు. 

“క పలికిన నినుం గాదన ్ఫీతిలి యిటునటు నట్టు 

కొట్టు తెజనతెజంగు భ్యూతలవిభుడు చూచి 

యిదియే నులికుంతల తెలుపు మనుచు నడి 

బ్రేెరింభోరిన్** కళా. ౭, అ. ౯౦. వరము. 9, 

ఆ, ౨౮ స, శ్రీ ఆటంకపజచ్చు నిరోధించు. 

"పెట్టె నొక తె మగుడీ సెట్టు కాని యొట్టు 

మాన్న నట్టుకొ ట్రా నొక తెరా, వి, 3,౪. ౧.౨౧, 

నట్టువ- వై, వి, (నం. న ర్హకకి 1. 
మ. యాం తాటి 

నట్టువద్రో క్కు. చే, ఈ 

we నట్టువయి చు.) i 

ట్రుపబుచే. ద్వ. సక్తి. (నట్టువడు ధా, చే 

ఆటంక పెట్టు, నిరోధించు. గ నట్టడవిలోస్ న న 

న్నిట్టు నట్టుపణిచి, నొట్టుమిట్టాడ ట్రీ 

కృ శ. ౨, ఈ ౭, 
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నట్టుపులుంగు. ద్వ | (నట్టుశ-పులుంగు.) నాట్యము 

చేయువక్షీ నెమలి. (శ. రృ 

నటుడు నటి, 

“క ఇరువురు నేసినబాణము, లిరుబరులును చాంి 
తిరిగ) నిరు చనలకు న్కక్కి_రి యిరు మొగముల 

నట్టువ, తిరుపుం గొనెడుకృమముతో నతిత్వరిశ 

గతిన్.” కాళ. ఈ, ఆ. ౧౮౧. దశా. ౧, అ, 

౨౪౬; 8, నాట్యము. “వ, మజీయు విరి తేనియ 
లాని ఫూని మత్తిలి తత్తరంబునం దిరుగుశే(టి 
"మొత్తంబులయెజకలసన్నం గరువలి గట్టి నట్టువ 
అప  నామనిరాజేనికడ  నాడుతీవఫాతరల ' 

ముందట, ,,”” య. మ ఆ. ౧౩౨. 

శ్రీ (నట్టువాల్రొక్కుఎ 
నాష్ఫేమ చేయా తహ. “చ, నొనలను ముంగు 

రుల్ చెదర నూల్కాని ముక్కైరడాలు మోవివై, 
'వెసం గొనసాలగం జన్నులవ నిక్కుచు నట్టువ 

ద్రోక్క్ా వారము ల్ ,ముసరి _పెనంగులాడ నగు 

మోము ఇెమర్చ నొకర్తు. + *”జాన్నావీ. ౧, ఆ 
౧ర౬: 

నట్టువకా(డు. ద్వ. వి, (నట్టువా కాడు) న ర్లకు(డు, 

ఆటకాడు.. “సీ. పంచాంగ మయ్యకుం బాగ 
జో 99 సమర్పించు నట్టువకానికిం బెట్టు మురేవు. వాంస, 

న్ ల, ౧౨౬౪. 

సట్టువడు. ద్వ ఈ (క్కి. (నట్టుోవడు.) వికారము 

“రగడ 'కగిలి పట్టు మనుచు? దిట్టు కని దుట్టు నొందు. “వ,,,వెన్నెలచేక నట్టువడినమణికుట్టి 

మంబులు తుడిది,,.” ఉం వారి. ఏ, అ. ౧9౫ 

నట్టువపక్కి_. వై, వి, (నట్టువ+పక్కిఎ నాట్యము 

యువతీ - చెమిలి. “కం కొక్కు_ను నట్టువ 
వక్కియుం) "నిక్కుడులంగ నమరుకొనురులిక వురు 

నట్టుకొను. దే. ఆ (క్కి. (నట్టుశేకొను నెలకొను 

“ నివసించు. “ద్వ. కొఆవిదయ్యము నట్టుకొని 

యన్నకరణి, నున్న భే తాళవటోర్వ్టీరునాంబు.” మోలన్నిక్కు.చు నాడంగ ఇాలమిన్,జొ శ్కెడు 
.- ద్వి, వారిళ్చ్ళ. ఫూ. ౨౦౦౮) వం వార ౩3,౪ఆ,| _జేలుపులరాయ సోశుడురాయా.” అచ్చ. యు, 

0% ౫౮౮. (ఇల్లే: నట్టువపిట్ట మొ 



నట్లు టి 

నట్టువాందుః ద్వ వి (నట్టువ4వాండు) నటుఃడు, 

“నట్టువుండు. “కీ బండలు బూతులు పరిహోసక్రులు 
నట్టువా రాదిగాం గలవారు దక్కు, చెజివారి 

ళు తాం ఛ్రాయుండు వారింపంగం బరుతోడం 

బల్కి-న6 బణవశతము.” విజ్లా, ప్రా. ౧౧౬ 

నట్టువుండు. వై, వి. (సం, నరక నాట్యముచేయు 

చాండు, నర్ధకుండు. “మ. నాలిగ్యాడ్చులెపేరం 

గలనట్టువుల్ గనఅవం గోపుల్ చూపు లేందీవపా, 
శల క్ష్రయ్యామనిపూూలము'త్రెపునరు ల్ దాల్బంగ 

నిచ్చెం గడున్” య, ర, ఆ, ౧౨, అం. వదా, 

నరం ౨౨౯ 

నట్టువొష్టే. ద్వ, వై. వి. (నట్టువ+-ఒజ్జై.) స్థన 
ేర్పువాండు, నాట్యో పం యం. క 

ఇన్ని తెఅ:గుల శ్ మము సేయింతు; జతుర, తావి 

హీనము లైనపా "క్రములనైన, నట్టువొజ్జునె మెల 
గుదు నగణలందు.” భార. విరా, ౧, ఆ ౨౪౨. 

నథ్రైండ. బే, ఏ. (నడుముషాఎండ,) తీక్షముగా కాసిన 
యెండ, “మ, ,.నళ్రైండల్ వెగం గాయం'వే, సవు 

ల వి, శరుం, 5 అ, ౧౧.౨. 
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నద్టిము. దే. ఏ. భికాప్మాతృము. “ద్వి. కప్పెర 
నట్టెంబుం గతపాలయును, నొవ్వుగా బిగిసిన 

యాగవళ్లై మును." ద్ని, వరమ ౨ ఆ, లః. పు. 

నట్లేజు, దే. వి. (నడుముశ-వీణు.) నదీమధ్యము, “సీ, 
గనచ్రేట దాళకన్యకకు నువ్విళులూరి జాలిం బొందిన 

బరాశరువిరాళి.”” నెష, 8, ఆ ౧౫౧. విప్ప. 

5, ఆ, రర, 

నట్య. నం, ఏం అం + నటులనమూపహాముం 

నట్లొట్టుం చే. ఏ బి aes లోనగునని నిరంతర 

ముగా జడి ఉడిగినవెనక అచ్చోట నిలిచి నిలిచి 

వడెడుబొట్టు; చూరునుండి పడునీటీబొట్లు. “సీ. 
నవమాలికలలేనె నట్లొట్టువడుచోట మాణిక్య 
పీవముల్ మలయుచోట.ిస్వ్యా. కి, ఈ ౧౧౧. 

ఆం, ఏకే చ, రి 

నట్వ్యాలు, డే, అశ్వగతివిశేషము. (శ. రు 

నడ, బే. వి. (నడచు భా) 1. నడక, గమనము. “న. 
లలికంఖు లగుమట్టియలచ వ్య డింపార నంచశై వడి 

నడ నల్హ వచ్చి భార, విరా. ౨ అ. ౬ర. స్వాం 

౧, ఆ. ౭౬; 2. అళ్వగతివిశేషము. “చ జవ 

మున భంజళికొ మురళిం జౌకమునక నడ నైదు|నడచియాడు, చే, ఆ. 

ధారలన్ , ,.రూఢి కెక్కి. యాసాపదయకీలముల్ 
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గలుగునక్యము తెన్నంగం బెక్కు లక్యురిన,”' భా, 
రా. బాల: ఏ౦. 

నడక. బే, వ. (నడచు ధాం) 1. గమనము, “గీ, ఇపుడు 

ఘుటి కాద్వయం బయ్యె నిశుడు పొడిచి, దవ్వు 

చాల దిచ్చోటికి దతవాటీ, కేవలము మంచినడ 

నం గీసవె ల్సి కెండుళాములు నిట నూరక్రండ 

చేల.” భీమ ఈ, ఆ, రజ; 2. ప్రవ ర్దనము నడ 
వడి. “క,,,4ఈ, యనుచికపుకడక నాయువు, 

కొనసాగమి చెందు నీకు. గొజగాదంటిన్ోో 

రామా కు ఆ, ౧౬౧. పండితా. పరా, ౯౨, 

పు; 3. జీవనోపాయము వృత్తి. “సీ. నడక 
రయూనంగను నడత యనంగను నడవడి యనగను 

నడరు వృత్తిలో అం. భె. ద్వి, ౨ఖిరా 

నడకొండ. దే. ఏ. (నడ్యకొండం నడక గలకొండ, 

“వ. ,..నడచునడకొండగమియునుం బోనిగజ 

రాజితో రాజు రథారూఢుండై , .” భార. ఫీష. 
౧౪ ఆ ౧౩ O03 2. ఆ, ౨౦౪౦౨: ల్ 

నడకొలంకు, చే, వి. (నడ+కొలయకు దిగుడుబొవి, 
కక్ష ఒడికపుందనసాబగున శెక్కుడు ఇెన్నులు 

లుగ జూచి కొల చాయన్నుళ్ ; నడకొలంకు 

లంచు వారికి గడువేడుకం దమ తావి కానుకం 

జేసన్. య. 3, అ. ౫౭. 

నడగ(డు. చే. వి (నడచు ధాం ఆశ్వవిశేషము; 

అశ్వము, గుట్ణిము. “క్ష ఆలోనం జంద్రవనుండు, 

మేలుకనుచు నపుడు తత్సమావనరః ప, కాళిక 

ముఖుండ్రై నడగనిిబో లెమునం గడల్ని నగరము 

బి, వేశించెన్ ట్రై. లా ఈ ౭౯. ద్వా, క్. ఆ, 

న ౧ 

నడగొండ = నడకొండ* స్వా, ళో, ఆ ౮౪౭, 

నడగొట్టు. దే. అ. క్కి. (నగడ+4కొట్టు నిలుచు, ఆయ 
రక్త పోక నడేసట్టి లేనియు?. రాకింతుం జుమీ 
మొగంబు రాచట్టువ యిక, శ్రీకౌళిక నిందించిన 

సి క్రింతట చేల పోవు నీచచరిత్రా.” భీమ. ౨, ఆ. 

౧43. 

నడగోట. ద్వ, వి. (నడ+కోట్ర నడక గలకోట, 

ల్లీ రంగదుత్తుంగతరంగ సంఘాతంబు నడనోటలి 

"తెజంగు నే చ భా ౧; ఈ ఒర 

శీ (నడచి+ఆఅగు.) ్రవ 

రరీంచు ఉండం, న థర ౦బం ve 
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మధ్యేంబున శాల్చుపాదంబుల నడచియాడు.ో నడజేదు. ద్య. వి. (నడ+4జేోదు.) కాలిబంటు, 
కాలీ ౨, అం ల. 

నడచే.. చే. అ. క్రి. 1. గకునముచేయు చరించు. 

“ద ...మార్తాండుండు. కొండ చశరాం జిక్కి 

కడలి మొగయక్క-లిం దగులు వడినబోగునుం బోలె 

ఇదురు నడప మజులం బఅవలేక. బీకాకువడి 

యున్న వాడు...” కాశీ. ౨, ఈ ౯౮. ఊడ. హరి, 

క్కు ఆ, ౬౬; 8. నడచుకొను, వృవ_ర్థించు, wp 

ఇది ఇెప్పినట్టు చేయుదు మిది వంచినయట్లు 

నడతు మీది కల్యావాభ్యుదయనిధానము మూకని,' 

హృదయంబులC దలంచు చుండి రిరుజెసనవారల్ ఎ 

వార, ౬, ఆ, ౧౦౭. ఆము. ఈ, ఆ ౨౨౮) లి. 

వెడలు. “క. సీనమొగ మొకం డైనంబూనీ మహీ 

శ్వరులు నీకుం బొడిచెదరే ద్వురాని యని కాబె 

యిీక్తనితో నడచుట కొల్లనై తి దురమున 

కధిపాలి భార, ఉద్యో, ఈ, ఆ. ౨6౪. కాశీ, 

౧, అి ౧౨౬; 4, చెల్లు. “కం జేవా కను 

(క్కనుంబున్య బావనులై. సృష్టి కలుగు వ్ర జలీక ర 

ణికా 2న వల్యంబున సు. మాకు 

నడవ వధి కారుబుల్ *“” వరొవా, ౧౦, ఆ ౧౭; 

ర్, ఇెజవేజ్కు సీదించు. “గీ. నాముఖంబునం 

గార్యంబు నడవ చేమి,సేయువాఃడ ,.”భార, 

ఉద్యో. ఏ, ఆ. 3.9౬; 6 జరుగు. “క మున్నొ 

క్క_పట్టణంబున, సొన్నారిమిటారి చేర్చు శూర 

త్వము గై; కొన్నదియై నడచినకథ్య ఇెన్నుగ విని 
పౌమ్లు శడువిచి శ్ర ము కొమాం వాంస, ౨, ఆ. 

౧౭౭; ₹. (గ్రాసము) కడచ్చు సాగు. “గీ తగిన 

"వేషంబు దనుం దాన పౌగడుకొనమి, నొచ్చియును 

గీడువలుకమి యిచ్చి వగపకునికి దన శెంత నడ 

వక్షయున్న (బభముం దప్పకుండుట నడవడి సొచ్వు 

సేయు.” భార. ఉద్యో. ౨ ఆ, క 8. ఉండు, 

“వీ ఇయం గావు మర్ధింతు చే నోయఖండదయా 

సము ద్రుండ mer గరుణ్కనడవలో ట్టి పగ 

నడగించిలే ఇేమి చెప్ప నమోఘవాంభితుండ 

నగుదుి రాఘవ, ర, ఆ ౭౧; 9, కవియు 

“౪ స్వళ్ళ్శి)ఛనికురంబవనళిఖు "మేఘనా, దాఖి 

ధాను6 ౧ 'జాబలాధ్యుమాంద, నడచి దుర "మొనళ్చి 

= .గోరాఘవ. క ఆ, ౨౧౪ 

పదాలి, “వ... అడిదంబులం బొడిపొడిగా నడుచు 

నడజోదుభటులును .. డా, వారీ. ఈ ఆ, ౨౨౯ 

నడత, చే. వి. (నడచు థా) 1. నడవడి వవ 
నము. “సీ స. కామపాలాఖ్యుం డై మ. సర 

జుండై నరవరోచిక మెననడత యొతింపో నరస, 
శే ఆ. ౭౦. శకాం. 9, ఆ, రాయ; &, జీవనో 
సాయము, వృత్తి. “సీ, నడక యనంగను నడక 
యనంగను నడవడి యనయగను నడరు పృ త్తి 

ఆం. ఫె ది. =౨.౨రోం 

నడతాడి, ద్వ, వి. (నడ తాడి) నడక గలతాడి, 

“క్క పొడియుకు చోడియునై యిల, నడళతాడి 

బోలి, ..” Sas 3, ఆ, ౨౦. 

నడతెందు. దే. అ. క్రి. (నడచుశతెచు) 1 
వచ్చు. “రీ అడుగున బడక రత్నా కరంబున 

'జేలి నడ తెంచుజీవరత్న ంబుం లనయ, గీ. .. ముద్దు, 

చిలుకునచ్చరచిలుకలకొలుకు లపుడుు కడలి 'వెలు 

వడి వచ్చుళ్ళంగార మమరెిదశా ౨, ఈ ౭౪౫, 

భా రా. యు. ౫౦; డ పోవు. “చ, .,దిగంక 
భాగములు వగుల్పయగా నెదురుగా నడతెచిం 

వైరికోటికిన్. "వారి. ఊ ౯, అ. ౧౬6. ప్రభా 
౧, ఆ. ౫; 8 నంచరించు, తిరుగు. “చ... 

భూరిపర్మాకృమశాలి భీమునుక్కజముగం దాశి 

యవైస నకంపీతు లై నడ తెంచుళ ల్యకుంభ జకురు 

రాజు లచ్చెరువుపాటు భయంబును బొంద 

జేయుమో.” భార, భస్మం ౨, ఆ. ఏ3. 

నడతెన. దే, అ. క్రి. (డగ కెగు నడక "తెగిన 

దగు, డయ్యు, అలయు, “వ. ,*మందకును దూరం 

బుగా వచ్చితిమి నడగండు నడ తోగ మానిసి నుట్ర 

చిట్టాడనియీచిట్టడవి "బెట్టు చనజేర్తు,,. క 
శం. అ ఈ ౮ 

నడదివియ. ద్వ.వి. (నడశాదివియ.) slits 

“సీ నడదివియలు సేసె నగరికి మాణిక్యమకుట 
ముల్ సూనినమనుజవతుల,. భార. ఏరా. ౫, అ 

3౨0. స్వాం గే ఈ ౭౧. 

నడదీం౫. ద్వ. వి. (నడశతీలెం నడక కలతీలౌ, 
“ద్వి నడదీరాలో యన నవకంపు:.గాంతి, కడు 

నొబ్వు మేనులుం ఘననితంబములు, చిజుతకనవ్వులు 

తీయ'వెయుులు గల్లు, తె౭ివలు పల రాజూదీమంబు 

లవంగ,” ధం రా, ఊ ౧౧౦. పు, 
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నడదీద. = నడతీలొ, “వ... భూమిభ్ళ, త్తనయ 

పృనూనగుచ్చములు 'దాలిచి "లేంజిగురుల్ భరించి 
పుచ్చిననడదీవవో తె నలిచెం దరుకోందుకిరీటసన్ని 

ధిన్.” వార, కొ అ. ౬౯. 

నడవందిరి. “జే. ఏ. (నడ పందిరి. (చ, యాణకాల 

మందు రాజాదుల చు, వచారమున 3 పరిచారకులు 

-మాసీకొనిపోవువందిరి. “ద్వి. ఉడువీథి గప్పి 
నమున్నతలీల్క నడపందిరులు _ 'వెలిగొడుగులు 
దనర. బన, ౨ ఆ. ౧౬౨. వం, 

నడ పొడు. దే. అ. క్రి" (నడపు+4ఆడు.) నడచు, 

తిరుగు, “క కూర్చుండు నురమునం జన్క-నేర్చును 

వికైంబు సేయ నేర్చును ఫీతిం, 'దార్చుచుం దవ్వ 

టడుగు లొడంసార్చు జవనివెట్టవట్టుకొని నడ 

పాడున్.” ద్వా, 3, ఆ, ౯. కు సం, 3, ఆ 

౩.9. % 

నడపిందే. చే. స క్రి. (నడచు ధా. (సే) 1. నడవం 
జేయు, చరింహ జేయు “బీ వూరియుం గట్టియల్ 

నీరును గలపథంబున సేన నడపించుభూరిశ క్షి 

ఉ రా, 6, ఆఅ ౧ర౬ నైవ. ళు అ 8; 2. 
చ్రవర్షిల్లంచేయు. “గీ. .నీయభ్యనుజ్ఞ్రుననుమతిం 

' పుము...రాజు నడపింవ శెట్టు ధర్మంబు నడచు.” 

కానీ ౬ అ. ఏ౧. 

నడపీనుంగు. దే. వి, (నడ4పీభయు.) నడచుశవము. 
“ఉఆ,,ఆ్కరంబు నువ్వె సకలధర కార్కియొడ మె 

లేనివాడు నడపీను: గనునపాంపో క్రి వినమె 
దాని నూందవలచెలో భార. కాం. ౧, అ ౮౯. 
ను. శ. ర. 

నడపు. డే, స (క్రి. (నడచు థా. ప్రే.) 1. గమనింపం 
జేయు నడవ: జేయు, “అ. మూలబలముతోడ 

-మోహరంబుగం దేర్చినుదుతిసుతుండు నై న్యసమితి 
నడ పెగవి క్ర, ౫ిఆ.రార.డా. రా, వ్ర ఆ. 3-2౯; 

య (కవ ి ల్లంజే యు “వ +. ప్రూజ్యాలయం చెల్ల 

బూజ్యుండ వై 'వేదచోదితవిధానంబులయందు 

విప్రృసహాయుండ వై భువనంబుల నడపు మని విశ్వ 

గురుండు వై శ్వానరుం బ్రాన్థించిచ భార. ఆది, ౧, 

ఆ. ౧౪౪. వారి భూం౧) ఆ. ౧౦౩; ఏ, జరుపు, 

సాగించు. “సీ. 'వెలివెలివ స్పువుల్ విడివెం బో 
నరుండు కరి వత్రం గాదె శరీరయా ఈ నడపువాం 

డది మోతణంబు శానేరదు... శారు. శాం ౧, 

ఆ రర, ఆము, ర, ఆ. ౧౯౧౦; ఢీ అఛరించు, 

UI—49 

1627 నడ 

అనుష్ట్రించు. “గీ, వరుస నడవిరి వీరశైవ వతంబు.” 
హరే స్క ఆ ౧౧౯. భార ఆను. శో ఆళో౦రా 

ర్ పోషించు. “చ. వడసితి నిమ్మహాత్తల నషా 

యము నొందకయుంటం బెంచుచుకొ నడపు 

మటంచు నన్ను మునినాథుండు మోజనకుండు 

వంచి ..” భార. ఆది. రా అ. 3౦0% చంద్ర. 

౪, ఆ, ౯౬; 6. సమకూర్చు. WE కోడండృకు 

సొమ్ములు, కోకలం ననులేవనములు కొదయించుక 

యుకొ, లేక (వవ_క్రిల నడపె నృనాకళలతం 

గొమరు డెంద మలరారుటకైికళా. ౬, ఆ, రాగ. 

వి. 1. గమనము. నడక. “సీ. అల్లందనంబున 
యినువు మైకొనం జూచు నడపు కాంతికి వింత 

తోడను గాగ భార, విరా 6, ఆ ౨౪౫. 

ఊఉ, వారి. ౫ ఈ గిరా 8. పృవర్హనము, “ద్వి. 
నడచె నీశషరుం చి సన్న తం జేయ(బూను, నడ పిట్ట 

దని చూప నడ చినయట్ల్టు. 'వండితా.పురా.౯౨.పు. 

నడపుకొను, దే, సం |క్కి* (నడపు+కొను పోషించు. 
ళ్ళి అరమరలులేక మోయు పాధ్యాయువ లెశు, 

నడపుకొనువార లెవ్వ రున్నారుగనుకో నివు. 

ళో ఆ జ 

నడచావి. చే. వి. (నడళాబావి) నడచిపోవుటకు 
మెటేర్న అ చిన బావి దిగడుబావి. “సీ, విమలంబు 

లె నకూపములు నూటిటికంటెం బరికింద నొకనడ 

బావి మేలు”క్ళ. శకుం, 3, అ, ౧౧౭. తపరీ, 
ఏ), అఆ ౪౯. 

నడమామిడి. చే. వి (నడశీమామిడి) నడక కల 
మామిడి. “క కలయయగ గరములం జరణంబుల 

నురమున కోణికంబు బోరనం దొరయం,దలి శెసలిన 

నడమామిడిి చెలువునం బజతెంచె ఫీమవేశుం డచ 

టీకన్.” భార. భీమ. 3౩, ఆ ౨౨౩. 

నడయాడు. దే. అ. క్రి, (నడ+4కడు.) 1. సంచ 
రించు. “చ += .కొమమ్మాతృమ్మా యలకెడుముద్దు 

గుమ్మ నడయా డెడుబంగరుబొమ్త గాక. , దశా 

౨, అ, కి౧౫ “సీ, నడయాడుకొందలవడువున 

చేదండకండంబు లాొండొండ మెండుకొనయి 

కృష్ణ. 3, ఆ ౨౮; 2. వీచు. క. ప్రాణ 

లపై నడృుయాజెం బలునెకలగాడు వక్కాఆ 

మనన్ ఎ సమోర, ౨, ఈ ౯౩. దశా, ౨, అ 

కి౨౯ శీ, ఉండు, నివసించు. “క వచ్చెలద 

'భెడంధ నున కింక, నిచ్చట నడయాడో గూడ చెట 
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శేనియు నే,వచ్చెద రవటులైన, న్విచ్చలవిడి 

నడవీవచ్చు 'వెజినకు మదిలో” శుక. 3, ఆ 
౫0౨; కీ చలించు, “ద్వి సరులు, నడయాడు 

చున్న కిన్న రవతుల్ నడవ ,4 + వచ్చ. యు. 

౨రలా పు. 

“నడవ. చే. వి, 1. కలచాకిటికిని నడిమి వాకిటికిని నడిమి 

చోటు, అఆశిందము. వః.ఆకండు నడవలో 

నున్నాడు; 2. సేతువు, “కీ నడవ గావించు 

చున్న యన్న లుని నీళు, కర్త కౌళల మోఢశీంచు 

గగన చరుల, కనిమివత్వంబు చరి తార్థ మయ్యె 

నపుడు.” భె, రా, యు. ౨9; 8 'ూర్త ను. 

“అ, .మార్లంబుు తెరువు తోవ దారి క్ని 

నడి 

జిగిం జికిలిపేయ.” రొ వి, క, ఆ ౧౨౫, దశా 
౧౦. అ, ౧౧.౨. 

నడికట్టుత్రాడు. ణే, వి. వశం మొదలగవానికడు 

మునకు గట్రెడుత్రాడు. క త ద్వేదండము నడ్డి 

క్ ట్టుత్రాత్షం దగ బంధించెన్. కళా. ర్యా అ, ౮౬ 

నడికలను. దే. వి. (నడుముకలను ) యుద్ధరంగము 

రొక్క_నడిమిభాగము. “వ ..నడికలన నాటి 

వారి దలంచుగోొని..,””ఊ రా. ళో, ఆ. ౨౮౧, 

నడికిరే. ద్వ. వి. (నడుముగా శే.) అర్థర్నాక్రము, ల్సి 
అతండును దద్భావ మరయంగ మదిం గోరి 

రూకించి యొకవరి రేవ వత్తునని పోయి నడికిళే 
యరితోం జనుబెంచు,..” ఖా. రా. ఆర ౭, ఆ, 

సరవిచనువ డవ చొప్ప జాడ డొంక యనంగ 

బొలుచుచుండు, ..” అం. భె, ద్వి, ౮ “వ,,, 

కూలినబావితెజుంగున నడవ లేశక,..” కవిక. ఈ, 

ఏ ౨ స్వాం ౧, ఈ ౬, 

నడికి రేయి. ద్వ. వి, (నఢుము 4- రేయి. ) ఆర్థర్నాక్ర కము. 

ie ఈనడిక రేయి నొంటిమె అరక స మి 

అ, ౧౧కి. కార్యంబు మది గోరి మేయగుజెంచి,తి,, వార, 

నడవడి, బే, వి, 1. గమనము, నడక. “సీ నడవడి. ౭, అ. ౧౨౩. 

గ నలస్య నాన కంల టల వెలసీ రన్న (నడ్తిగండి దే. వి (నడుముగాగండి). ఆండుగుతి, 

లంవు రంత” చం, రా, వ ఆ ౫3. సీతారా.| యూని, “పీ, తొడవల్బ నగునింతినడిగండి కదంం 
౧, ఆ: ౧౮౦; 2, ప్రన_ర్షనము. “చ, నడవడి , బెద్ద రి క్తనిముననుకోరికలం పెద్ద. * వేణుశ. ౨౦. 
మంచిదైనను జనంబులు పెద్దల జాతు రాత్ర wae జ. వి. (నడుము4-క్రల.) శిరో మధ్యము. Pa 

నిక్క నడవడి చక్కంగానినరు నచ్చినచుట్టము నడికల లూరుజానుజధున, వ సు. బిట్లు 

లైనం జేర స్కీకెడ గలుగంగం దోలుదురు ..”ి చ య్యంగా?, బిడుగులః బోలు వెస్టదలం చెట్టు 

నొ వంచ. ౧ ఈ ౧౦౬. భారం ఉద్యో లీ, వేయుచు,” భాగ, ౧౦; స్కం, డం 253౬ 

అ 3౯; 3 ధర్మము, న్యాయము. “గ, మలకియు వారి. ఊ ౨ ఈ ౬౧. 

మఖములు మహీతకర్శములుం దర్మతృ్సములుకు |క్యక్టిష్ట్రి చ, బి, వ్రవ వనము, (ట్రా. శ. ర) 
నడవ న్మాశ్ళమములుం దదీయము ఖచతుష్లము | డికించే. జి స SA శ్రే 1. గమ 

33 అ నందునం బొడమె ననిన భాగం 5, స్మ వంజేయం. నా ఘల్లుఘుల్లునం చెకేంబు గండు 
౪౮౭. భార. శాం. ౨, అ. ౨౫౭; క, జీవనో]  స్వాఖ్ఫుగదల నల్లన నడిపించి పొదివి తెచ్చె ఇెశ్సా 
పౌొయమ్కు వర్తి. “నీ, నడక యనంగను నడత లులపిండు యువతి నాన వతికడకు,” స్వా, ౬ 

యనంగను నడవడి యనలోను నడరు వృత్తిో) అ 2. జరిగించు, సాగించు. “గీ, అనిన బీటు 
అం స ట్వ ఆకల? నవ్వ నవ్వి యజ్ఞనవరాగ్ర;గణ్యుం డతనికిం గట్టు 

నడవడిక. దే, వి వ్రవర్హనము. (శ. ర్చ) వర్షంబు కల, మంచ్ దటువలిజే నడికించు 
నడికించే. చే. స, శ (నడు(కు ధా. పే గ్రైఎ వడంకించు. | _కొందృముంచు వీడ్కొల్స్ప నావైత్యుం డరుగుట 

“కీ, తురగచయము.. ఆ సమాన యును.”కువల. ౨, ఆ. ౧౦౯; 8. తోలు, “క. 
నడింకించి సారథి, నొక్క-మార్ల ణమున నుబ్బణంచి | అరదను దళశముఖుమో౭దం, బరువడి నడిపింపు 

. యార్పుటయును ద్రోణం డలిగి ,.” భార ద్రో,| వేగ మాకలి యనుచున్.”ఊ, రా. ఈ, ఆ. 836. 
"౪,౪ ౭, నడి పొద్దు. ద్య. వి. (నడుము పొద్దు.) మధ్యా 

నడికట్టు చే, వి.. (నడుముశేకట్టు) కాసె, దటీ. “సీ | వ్నాము. “క, కరికలభంబులం నిర్జర సరిదంబులు 
 ఆరదట్టనయి కంకునూంబువునడిళట్టు ఇం? గావిమై |  పేల్ళి చిమ్మి క్రమ మణ జేయం,గ రథంబు నిలికి . 

a 
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యవప్వురి తెరువున నడి ప్రొద్దు పొద్దు తిరమై నిలు 

చున్.” రామా. ౧, ఆ “a3 క, 

నడిమికట్టు. చే* వి. (నడుముగాకట్టు) నడుమునకు 
కట్టుకొశా నెడికట్టు. (6బీ + కటిమండలంబున( గరకంచు 

పుట్టంబు మడంచి కట్టిన మేలినడిమిశట్టు. ీ  జార. 

౨ ఈ ౯౨. 

నడిమిలోకము. ద్వ. వి. (నడుములోేకము.) భూలో 

కము, “గీ. కారణం బేమి నడిమిలోశమున నుండి 

నరవతులు రాకు మునువోలె నాకమునకు.' నెవ. 
5, ఆ, ౮ 

నడిరాతిరి. ద్వ వి (నడుముగారాతిరి ) నికీథము* 
“కీ నడిరారిరి యన నడిరేయి యనంగ, ,. 
నిశీథాఖ్య దగు...” ఆం. భాం చః లారి. 

నడిచే మి దష. వి (నడుము? రేయి.) అర్థ రా[త్రము. 

“ఊఉ , కొక్కురోకోయని కాయండే శతండు 
గుక్కు_టమై నడిరేయి గౌతమ, స్రేయసిం చొందం 

సోరి,...వెప. ౮), ఈ ౭౯.భార, సౌ, ౨ ఆ.3. 
నడ్మివ్హేలు. జే. వి, (నడుముగా వేల) నడిమి వ్రేలు, 

మధ్యను. న్, నడిమ్రే లన మధ్యమ ఇినగడు. , 

అం, భా. ద్వి. ౧89౯. 

 నడుశంబదు. ద్వ అ క్రీ" (నడుంకక +వడు మ 

మున) నళించు. “వ...నిజదాసజనపావతావ 

ఈ యచయమ్భుల నడుగక నడుంకంబడంజే ము 

నడుగుకండంబులును ++” ఘటికా, ౨, అ, ౬౫, 

నదు(కు. బే, అ. క్రీ" 1. ఒదుంగు, వంగు, “గీ. 

వ. నడింకి నడింకి యల్లల్లన నడిచి 

వదె, ణివద్మద్వయంబునం బసీిండీియంచలో 

నైవ ౧ ఆ. ౧౦౨. భాగ క్క స్కం వన 

ర లోౌంగు,లోయజిను. “గీ, చి తుకం దలం౭కేని 

వినుము నావనుపు సేసి చక్ర మాదిగ విడిచి 

మత్సంజ్ఞ యండిగ్సి నడింకి చను'దెమ్ము నాశరణామ్ము 

సొరయగ.” వార, డఊ. ౬ అ, ౧౯౦; లే. వడంకు, 

కంవించు. “గీ. _ అనురుబ్బంహితెహేషితఘుమ 

ఘుమితభు,జానమాస్ఫాలితంబులజశికి నడింక్రికుల 

కుధరముండలము  కలంగుండువడియె,” వసు. ౨ 

ఆ, ౧9; ఓ. భయపడు; వెనుదీయు. “క. పెఆ 

వార లధికళీతికా, విరిగి చనిరి భీమం 'జేచి వీర 

' రథికలందజుం జాచి రాచకొదుకల, ను 

మాడెడు భీము డిట్లు నదుకం దగుణే.” భార, 

ఫ్మ్మం బి ఈ ౨9 ౯. కాకీ. ౨ ఆ. ౧రక; రీ 

lo2¢ 

న త We 7/0? శ డుంగు. దే. అ. క్రి 

నడు 

నళించు. (చూ, నడుంకంబడు.; 6. 'బాధవడు. 

“వ ,నుకుమారమూ రుల గడుసుఖు లైన" 
వారలను గట్టిండినై 'వెసం గట్టి త్రొచితిక్ నడుం 
కుచు వార 'లెవ్విధమునక్- దురపిల్హుచు ' నున్న వా 

రొతకో” మి పు ౫%, ఆ ౧౬౩. ఏ. భయము, 

కంపము. వ్యవః-నన్ను చూడంగ'నే వానికి నడుంకు 

పుట్టినది. (శ. ర) 
నడుణొత్తు, దే, అ శీ* (గడుకు+ఒత్తు) భయము 

శేకుందు, , నిర్భయుండన. “కీ జీవర ముప్పు 

శేతెంచిరి వారిలో నడుతొత్తి కొంకసైన్యము 
వధించి. గీ. సవనవారిం గొంచు నెగనె నద్దివికి 

నెక్కండు...తై, ౨ ఆ రణ, 3, ఆ. ౯౦. 

వడంకు, కంపించు. “క. వాలు 

వయి నడచున ట్ట్రబ్బాలిక నడునడుంగి భయమున 

నియమా,ఖిలుం డగుపతికిం బవళుల్ , ేలును 

నేమజక వరిచరించుచు నుండెన్.”” భార. అది. 

౨, ఈ ౧౫౬ సీ అం ౨౧. 

నడుకొన చే. వి, (నడుమగాకొన-) నడిమి, పృ దేశము. 
“వ. . ఓక్క. మోవహారంబుగా నమర్చి యం దగ, 

భాగంబునం చాను నిలిచి యిమగెలంకుల నళ్ళ 

శామసౌబలుల నునిచి నడుకొన + శల్భ్యు నిలిపి 

యన్న రేంద్రుండు వెన్ను దన్ని నిలుచునట్టు నేనె 

ననుటయు, , భార. ద్రో, ౫ ఈ ౧5 ౨. భార 

ఏరా. ఈ, ఆ, రాళ. 

నడుగడ్డ, ద్వ. వి. (నడుము4గడ్డ.) ద్వీపము, నలం 

దిక్కుల జలము గలభూభాగము. “పీ కావేరి 
. నడుగడ్డం గాపురంబుండును దివసాంతమున నిట! 

దిరిగివత్తు”ో కకు, ౧, అ. ౨౧౫ భోజ ౫: ఆ, 

వెడం 

నడుగాలు బే వి, (నడుముషాకాలం) గజ్జములళరీర 

లాఘువమున తై వెనుక కాళ్లీకును ముందుకాళ్లకును 

గకైడుసాధనము. “గీ కట్టుణాయ్యలతో | నడు 

గాల తోడ,..వంచవర్ణ రజ్జువులతోడ బవునుందు 
రలు జనించి మస ఈ శ ఆ, ౧౧౪ 

నడుగుంట. ద్వ వి. (నడుమ్ముశగుంట్క) తలనడిమి 

పల్లము బీ బ్రవ్మారంభము “సీ “కీ చము రూర నడు 

గుంట నిమురుచుం దల యంటి యంగంబులెళ్ణం 

కక్కు_ంగ పీట” చంద్రా" ౨ ఈ 5, 

నడుమే, = నడచి. 1. గమనముచేయు సంచరించు. 

“ద అడిగితి నొక్క-నాండు గమలాసనుతేరికి 



నకు 

వాగువంబనైే , 

రా అము, ౧) ఈ ౫౬; 2 వెడలుపోవు, “సీ. 

నగజామనోనాభునగరికి నడుచువా లెడపక 

కనుల ముడుచువారు్ ” భల్లా, ౨ ఆ. (శర్ఫ 

” ౨ ఈ ౧౦౧; 9. సృవర్తి రించు, నడచు 

ను. “వ,..ఇంత విచారించి రుచించినట్ల నడు 

sos ఆము, ౬. ఆ 3౧; క కలుగ్యుపుట్టు 
“క్క కామం బనుపురుషోర్గము, నామము వినియు 

నిది దక్క. నలినానన యే నేమియు నెబుంగ 

జెపుమాయేమిట నది నడుచు నీది యె'మెయి( 

బొందున్,” దశ. ౫% ఆ. ౨౬; రీ. అనుభూత 

మగు, భుక్షమగు. “క, , ,మన్నెవజీర్ణకు నడుచు 
ముఖాసాలు గక, ఊం హారిళ్ళ,. ౧, అ. ౬౬; 

6. సరిపడు; అనుకూలించు, వ్యవ;-ఆమం దాత 

నికి నడువదు; 7, చేరు అందు. “సీ. పని గల్లి 
యుండిన దనకు మంత్రులకు లే.జిగురుబో౭డుల 

చేత జేట్టు నడువ.” కవల. ఈ, ఆ, ౧౦౧. 

నడుజౌము, ద్వ, వి. (నడుము+ాజాము.) ఆర్థరా 
త్రము. “ద్వి, వారక నడుజాము వచ్చి వెండి 
నను కోరినధనములు కొండు కొం డళుచు ” ద్వి. 

హరిశ్చ ఉం. ఈ 2౫. వం. 

నడుళల, దే, వి, (నడుముశతలు శిరోమధ్య భాగము. 

“పీ నడుతల యందంద పిడికిట మెదలు గలం 

గంగ బొడిచి "మో౭కాల నురును,దాంకింపంో 

ఫూ, ౯ ఆ ౧౨౭. మార్క_. 3,ఆ 

3 రర. ఇట్లే: నడుదల్క నడుణె త్తి. భార. స్తీ 
౧, ఆ. గారం ఊ. రా, ఏ, ఆ. ౨౬. 

నడుదిన్నె, చే. వి. (నదుముషతిన్నె) ద్వీవము- “గీ, 
ద్వీపమున కగు నడుదిన్నె దీవి యనంగ” వేంక. 
మాన, రణ, 

నడుడెస ద్వ, వి, (నడుముషాచెస్ర) మధ్యవ్ర, దేశము. 

“క వెలయుం బెనుబిలు నిషధాాచలకూటను 
నందు నడుచెసస్ ,. “వరాహ ౧౦, ఆ ౧౩౫. 

నడునడు. చే. వి. వడంకటయం దగుననుకరణము. 

“కీ భండనమున్క,  చారెహే హేతిచ్భ త్రవావహన 
ధ్వజములు నజకిన నడునడు నడింకి చార,ల 

భయంబు వేండిన నందజం గనం గాచి,.,౪” 

భార, ప్రో 5, అ 0౬, భార. అది ౨, అ. 

౧A 

1630 నడు 

నడుచుచు,” నెమ. ౨ అ. నడునీరు. దే, వి, (నడుముగానీరు ) నీటినడిమిభాగన్ను, 

“క వననిధినడునీటం గలము, మునిణిన చె 

డందుచి శ్రములు గలిగినత జ్ఞానుల కియ నున్న 

సీనలు ,.. భార దో ౧౪ లే. ౨౬ 

నడుపాడు. దే. ఆం |క్రీ+ (నడుపు+ఆడు.) నడుచు, 
సంచరించు. “సీ, నడుసా డచేర్సి వనవకంపునును 
దీంగమురి పెంబుం బూనినవిరులయొ త్తు.” కేయూర, 
ర, ఆ, ఏ0. 

నడుపు జే. స 8" '(నడుచుధా. ప్రే 1. వ్రవ 

ర్థింపంజేయు. “క. "పెళ్ళంండ్రు గూడి సమయం, 

బొక్క-టి కల్పించి. నడుపుచుండుదునేనికొ, 

నిక్కముగా నాసమయము, దక్కొని చెల్లించుట 

యును ధర్న ము పతికిన్ * విజ్ఞా. ప్రొ కిర్యా 2, 

ఆచరించు, చేయు. “సీ, వైజంబు లగునిక్య వైమిత్తి 
కంబులు నడుపుచో బ బ్రహ్యోర్చణంబు చేసీ సి కబ్ధ 

౧, ఈ. ౨9౨. శేవ, ag ఆ. ౨౬; 3. పోషించు, 

“క ఇడ నని విడువం జెల్లున నదువవలయు 
చేర్చినట్లు నమ్తుకయె గృృవన్.” ఆము. ర, ఆ.౨8 3; 

గీ తోలు. “గీ. అమరవిభు తేరు మాకలి యపుడు 
నడిపె.”” ఊఉ. రా, రీ, అ, 35౨౧. వి, గమనము, 

నడక, గీ. మురివముల నుజ్జగించిన ముగుదనడుప్పు ' 

కలికిచూపుల వీడొ-న్న కన్ను గవయు” ఊ 
హరి, ౧) ఆ. ౧౪౭. కళా, ౬, ఆ, ౨౫౦. 

నడుమంకరము, మి. వి (నడుము ఇ అంతరము = 

శం రృ) 1. కాను అవలగ్నము; ర్తి, మధ్య 
కాలము. (చూ. నడుమంత్రము.) విణ. మధ్య 
కాలమునం గలిగినది. “గీ, చక్రభావనవేం గాంచి 

శక్తిం దనక(౩భ్రాపు గలుగుటనో లేమిం భౌఫు 

కొనియె, వెలంది నడుమ్మంతన్నూ శ్ర నే విజ్ఞవీంగ. 

నవాహూ నడువుంకరపులలి, కది నిజంబబుో” అనీ, 

ఏ, ఆ. ౧౦౦. (విశేవ్యవిశేషణార్థ ముల కిదియే 

యుదావారణము.) 

నడుమంత్రము. మి. వి. (నడుముణేమం,తృము 1) 
1. కొను అవలగ్న ము, “క, నడుమంత్ర ము కుచ 
భారము, నడుమంకృము సై(పదు, , శృంగార 
రసాలవాలము. ౨ ఆ (శారు 2 మధ్య 

కాలము, “ను. నడుమం త్ర క ం౦బున బల్రి 6 చెచ్చు 

కొని యన్యాయంబునక్ మూర్లుం సజెవ్టడు 

వారిక్ దొడరంగం బోయి మడియున్, 4.” ఊం 

రౌ. ౨, ఆ ౮. వణ, మధ్య కాలమున గలిగి 



నడు 

నది. “చ. అఆగివకుచంయబులుక మెటుంగటారును 

చేనలియుక్ ధరాధిపోన్నతియు నహీనభూతి 

కలనంబు ఫఘనాభ్యుదయంబు నివ్వు డొం,దితి 

మని మాటిమాటికిని నిక్క.డు నీలైెడు విజ్ఞవీల 

దుక్కొకీతి నటుగాద యొకొ_కరికిక నడుమం 
శ్రసులళల్తి కల్లినన్ ” విజ, ౧, అ, కరం విపు 

౭, ఆ ౧౫౬. 

నడుము. డే. వి. బె. (వృర్తియందు వికల్పముగా 
నడి నడు ఆగు 1. కొను, అవలగ్నము. 
ఆనీ భునమైనరారాపుచనుదోయిరాయిడి నిజు 

ఫపీదనడిమికి వెజపుం జూప” కాకీ ౧, అ. ౯౦. 

ఏ. శకుం ౨ అ, ౮౦; 2. మధ్య'భాగము, మధ్య 

(క్ర దేశము. “చ... ఎదిర్బినదుస్స సేకువిల్ , నడి 

మికిం ద్రుంచి గాండివగుణధ్వని దిక్కులు పిక్క 

టిల్ల . , భార. కర్ణం ౧, ఆ. ౨౦౨ భార,*అది+ 

జు అ, ౮౧; లి మధ్య కాలము. “క, అనఘా 

యా యజ్ఞ మువిధి, సనాథబుత్విశ్చయోగసం 
పూర్త ౦ బృయు్యను గడచనచేరదు నడుమన 

యుడుగును భూ నురో త్తమనిత్తమునన్.” భారం 

అది, ౨ ఆ, ౨౦౯ కళాం౫ి అం 3.9, విణం 

మధ్య నుండువాడు; మధ్య నుండునది. “అ, 

ఫూర్వద క్త యైెనభూమి నెవ్వండు పుచ్చి,కొనియి 
నతడు తనదుకులమువారి, నిరువదొ క్కతరనము 

నరకవానులం జేయుందాను నడుము గాల ధర్మ 

నిరత.” భార. అను. ఆ. 3 ౬గి విక్ర, రాతల, 

నడుముకట్టు. దే. అ. క్రి. (నడుము+కట్టు) సిద్ధ 
వడుం వ్యవ:- ఆకార్య మున కందణు నడుముకట్టి 

వనిచేయవలయంను 

నడుముకొన్ను చే. అ. (క్రి. (నడుము+కొను.) సన్నద్ధ 
మగు, “లయవిభాతి,.  కడలుకొనురొ ద్ర మున 

గడంగి సమరోత్చవము 'వెడవదడకయుండ నొ 

నడుముకొని శ_క్రిందడబడక వేర్చి వడి నడుగు 

లిశువేగమున ...” ఛా. రా యు, ౧౮౯౩. 

నడుముదాంకు. దే. స. (క్కి* (నడుము? తాయ ఎది 

రించు, ఎదుర్కొ_ను. “సీ, నల్ల వీమలబారు నడుము 
చాంశినవీక నున్న దీచెలువంపుంగ చ్నెయారు” 

విజ, ౨, అ, ౧౦౬ ' 

పడురాతిరి, దష్టవి, (నడుము?రాలిరి.) ఆర్థర్మాకృము, 

“ఉ, అశరళాతీ యొక్కతియ టయానడురాతిరి 

1631 నతి 

చెక్కు. మోసలల్, వేతఆకియంగం దూరి, 
వానీస్ట ౨ 6 ౧౭౭, ' 

నడురే. ద్య. వి. (నడుము శే.) అర్థ రా త్రము, “క, 

ఆవృష్టివరుం డాత్ష్మ్మజు, నావిర్భావం = బెణింగి 

యంతర్ణృహముక్ , వేవేగం జొచ్చి నడుకే, 

యావనజాప్తుండు పొడిచినట్టై యుండన్. వారి, 

ఫూ, సగ ఈ ౧౧౮. ఆము, ౧, ఆ, ౧౮౪. 

నడురేయి. ద్వ వి. (నడుముగ్తాశేయి) అర్ధర్మాత్కముః 

“క, నడురేయి సంధ్య లందును, నడవంగ నోడుదు 

రళ_క్ష్సనరులు,..” భార. ఆది. ౭, ఆ. 3౯. 
నడులేంత. దే విణ, (నడుము + లేత, మిక్కిలి లేత 

ముదురు కానిది. 

నడ్కిలేయి = నడికిరేయి, (అర్ధరా త్రము.) “డు, 

ఒక్క_టః బిక్క.టిల్లి యిరులో యన నో యను 

నడ్కిరేయిం బెం, చెక్కిన తెంపునం బురి మహీ 

శ్యరభామము జొచ్చి.” ఉద్భ. ౨, అ, ౧౩౨౭, 

నడ్డి. దే. వి, నడుము, ఆవలగ్నము, “గీ. పెటికయే 
బాలం నానడ్డి పిmుంగC జేయ, దానిమైం దాను 

చెక్కు. నింత యును గాక..”శుక. 3, ఆ. ౪౦0౬ 
విణ-చవ్పట.“ద్వి, నరసినగడ్డంబున డ్రినాసికయు, ష్ష్ 

నళ, 3, ఆ, ఈ3రి, 

నడ్జిగుంట. ద్వ ఏ. (నడ్జిగాగుంట) నడ్డి క్కిందగుంట్క 

కుకుందరము. (శ. ర 

నడ్డి = నడిలి. (శ, రు 

నడ్తు=నడుము. దే, ఏ. (మధ్యభాగము,) “క్ల చార 

లకు మనకుం బొనంగునే నడ 6 'బెట్టినం బూరి 

గాలు.” ఊ హారి, ౫, ఆఅ ౧౫౯. (శర పొం) 

నడ్వ. నం, ఏ. ఆ స్తీ, కిక్కసవామిం 
నడ్వంతము, సం విణ (ల్, ద్వ తీ లత్ఎ కక్కసన 

కనవు అధికముగా6 గలది. (దేశము. 

నడ్వలము, సం. విణ, (ఆ, అ, అ) = నడ్వంతముం 

నకము, నం. వి, అ, పుం, నందివర్థనము*, విణ, (అః 

అ. అ) 1. నమ్రము, వంగినద; 2. నమస్కరించు 
నది 8, వంకనై నది క ఆణలానడి లోతైనది, 

“మ. ..నతనాఖిక్ నవలా నొకానొకనురున్నారీ 
శిరోరళ్న మున్" స్వాం క ఆ, ౨౫. 

నళి, సం. సి ఇ. స్త్ర 1, వంగుట్య 2. వంపు వంకర, 

లె. నమస్కారము, మ్రొక్కు. “గీ, సత్త్వగుణ 
మున వారివై రజ స్త మోగుణముల శంభుండ వగు 

సీకు నతి విరించి.” కాకీ ౨) ఈ ౫" 



నత్త 
వానే 

1682 నన 

నత్త దే వి, తుద దృశంఖకీటకము. “గ ,.నత్తనాంనద్ది, సం.వి, ఇ స్తీ కట్టుట్క బంధించుట. 

జైలంగు తుద్రశంఖకీటంబు... "ఆం. భా.ద్వి, దద, నద్ధి). చర. విం త్ స్తీ" 

నత్తగుల్ద్ల, ద్వ వి, (నత్తగుల్ల వముద్రశంఖము, 

కీటకవిశే మము. “సీ, ,నత్త,గుల్ల చౌట్టుడునల్ల 
కురిమింద. ,.గీ. అది కొజి గాపిజంతువులు .. 

వాంస. ర, ఆ ౧౮౬. 

నత్తి, చే. వి తడంబడుచు మాటలాడుట కలవ్యాధి 

విశేషము. (వ్యవ. 

న త్తిఖా౭డు, దే, వి (నత్సి+వాడు) నత్తి కల 

లోవాలుండు. “ఫీ __నత్హివాం డన 

లోవాలవాచక వుగు” అం భా. తః. ౧౨. 

నత్తు. దే. అ. క్రి. తడంబడుచు మాటలాడు. (శర) 

విం నూక-పోంగు నాసాలం కారవి శేషము. “టాం 

కుపులం జేసె మూవి నునుం”౦పుచొ కాటపునత్తు 

ముల్తెపుం, గుంపుల జెక్కు_టద్దములం గూర్చిన 

క'స్తుర్మి వాంతగంబురా, సాంపొనరించె. , ,ఇంతికిన్ 

౪ ముకుంద, ౨, ఈ ౧౯ 

చాండు 3 

నదవతి, నం. వి, ఇ. పుం, సముద్రము 

నదము, 1. పడమరగా 'పాజెెడి 

యేజు. (సీంధుఫు, కోణము, భిద్యము, బవ 

పుత్తము, శ్ఞారవము, దామోదరను. మొ నద 

ములు. పడమరగా పాజెడివానిలో నర్శ 'దానది 

తప్ప తక్కినవి నదములు; తూర్పుగా "పాొజెడిది 

నదులు 

నది, సం వి, ఇ ఈ స్తీ" వజు; ఆమడకు మాజి 
పా జేడియేలు. 

నదినుతుండు. సం, వి. అ. పుం. భీష్ణండు, “క్వ మద 
మున రణమెనరించిరి, నదిసుతగురుకర్ణ్య శల్య నాగ 

పురీశుల్ * భార, అది. ౧, ఆ. ౬౯, 

నదీదోహూదము. నం, వి, అ, పుం, వీజుదాంటుటై 
వడవీవాని కిచ్చుకూలి, ఓడశేవు, 

నదీమాళ్ళకము, సం, విణ. (ఆ. ఆ. అ.) ఏటిసీళ్ల చేత 
బండెడు పెరు కలది. 

నదీముఖము. సం, వి, ఆ, న వీణుసమ్ముద్ర ములో 

కలియుచోటు, [వరుణుండు. 

నదీశుండు. సం. వ. అ పుం 1. సముద్రుడు; 2. 

నదము. సం. వి, అ, న, నుడి బంధము, విణ, (అ. 

ఆ. ఆ.) 1. కట్టబడినది బద్ధము; 2. కూర్చుండి 
నద్వి లే. మె*ి 'శ్తయిడినది, ఉద్య ఎ_క్తము (నిక్కి 

నది అని కొందు.) 

నం, వి. అ. పుం. 

“సుజ్లిమానకు క ట్రెడువాజ్సు 

టంగువాణు. 

నన. చే. వి. 1. పువ్వు పుష్పము, “మః, వనిశళ్ 
నవ్షంగం శగెణిలింవం గన నిళశ్వాసీంప గానం 

బొన్కర్న నదల్చక బలుకక” ముక్షూసవము 

గూర్చక్ దన్న నంట న్ననల్ , మొనపుక్ బొన్న 

+ 4,మావియున్” రామా ౧, ఆ ౧౯౦. సా, 

ర్క అ. ౧౬ 2 చిగురు, వల్లవము, (చూ, నన 
లెత్తు; 8. మొగ్గ, కోరకము. “క, గురి వెందం 
శత్రుం డొందలంగర మలుకక్ మావి యవుడు 

గఆచిన నునువా, తెరమాందం గాననగువలువరుస 

యన న్ననలు వల్పవమువై మొననెన్.” పారి. 3, 
ఆ ౪౮. అము. ఓ ఈ ౧౧౨; 4. అంకురము, 

, మొలక (చూ. ననలెత్తు 

ననంద. సం, వి, 

ఆండువడుచు. 

ననంబోండి. బే. ఏ, (ననషాపోండి ) పున్పుమువలె మనో 

జ్జురా లగు స్త్రీ, స్తీ" “చ, పురువుండ వెంచి చూడ 
ననంబోండివి గావు + బ్రో 5, ఆ, ౨౬౧, 

నీలా ౧) ఆ. ౮౯. 

ననంబోణి = ననంబోండి. “సీ, నుడువుల ననంబోణి 
జడియకు మని వెళ్నుసజచుప్రాణేశు రిచ్చపడి 

చూచె.” దశా ౨, అ ౫%. [(శ. ర) 
ననకారు. ద్వ వి. (నన? కారు) వసంతకాలము, 

నన కేనియ. జే. వి. (నన కేనిను) ఫూందేనె, నక 
రందము. “సీ. నునుంగావిజిగి మోవి నన లేనియల 
బావీ...” నీలొ. ౧ ఆ. ౫౬ 

నననీరు. ద్వ వి. జ”, (ననగానీరు) ఫూంబేచె మధువు, 
“పీ, నననీట గుప్పలించెను గళొనతి యార్డు జ 
మోవి బీంటిక లెషయకుండ.”భాను. ఈ ఆ 86, 

ననయు, దే. అ. క్రి. 1. వూచు; 2. చిగిరించు.(శరు) 

ననలెక్తు. బే. అః కి + (ననలు--ఎత్తు) 1. మొలక 
లెత్తు. ప! నే ననలెత్హి పండె ధరణి” 

ఉ రాగి ఆ 3౧౮౫ ద చిగిరించు, పల్ల 

వించు. “సీ. గంధర్వ కలకంభకంథులం స్టాణువుల్ 

ననలెత్త మధురగానంబునేయ” దశా ౨, ఈ, 
౨౦౮, కృ. శకుం ౧) ఆ. ౭౧. 

ననలొర్తు. చే. అ, శ్రీ (ననలుచఒత్తుఎ అంకురించు, 

పుట్టు. “చ. ..రోమళుండం తుత్ప)ణంతిక్ "లేశ 

ఆ. స్తీ: మగనితో డయిట్టిన స్తీ 



నన 

నవ్వు ముఖప వద్శ మునక ననలా” త్త 4 పూ, 

వరానా, ౧ అ ఏ, పు, 

ననవిలు కాడు. దే. వి, (నన4విలు- కాడు.) పుష్ప 

ధన్యుడు మన్మథుడు. “చ. ననముకాండ 

మన్య థ యనాథవథూవధపాళకంబు నికొనొని 

మునిగింబె,...” నెవ, ౨, ఆ. ౧౩౫, 

ననవిలుకానన్న_. దే. వి. బువా "వేంక. దేవ, ౬. 

ననవిలుకానిపోరు. చే. వి. కె అనా. మన నృథ క్రీ డ్య 

నురతము. “చ,,,ఇద్దణు చేళకాంత్ల తో నన 
విలు కానిపోరునం చబెనంగశు'జేళ ని జేశ్వురుం 

డొగిన్”* హూంన, 3, ఆ ౧౦౨. 

ననవిల్తుడు. బే. వి, (నన 4విల్వుండు.) పుప్పధన్యు(డు 

మన్మథుండు. “సీ, ననవిల్తుశా స్త్ర ంపుమి ను కు 
త్ర _ర్రించువని వెన్నతో డం 'బెట్రినది మాకు 

స్వా ౨) అ. కోకి. భీమ, 9, ఆలం, న్ 

ననాంద. సం. వి, అ. స్త అండుంబడుచుం 

ననుంబ్రాయి. జే. వి. (నాను4ప్రాయి.) బాగుగా నుడు 
కనిబియ్యము. (చూ, నము బ్రాయిమాఫు.) 

ననుకద్రాయి చూపు. డే అం అ క (ననుంబ్రాయి 1 

యు సరిగా నుదుకకుందు, నడిమివలుకగు, 

“స్కీ నడుములు నులియక ననుంధ్రాయిచూపక . +. 
గి *+ స్వాదుతర మెనచొక్క టోదన వ ల 

సాంబో. ౫, ఆ, ౨౯౫ 

ననుంబ్రాయివడు. ద్వ. ఆ డ్ర్ (ననుఇబ్రాయి₹-వడు.) 

ననుంభ్రాయియగు. “క్క బిరు సీంత గాక నడిమికి, 

, మురియక ననుంబ్రాయివడి నిముడంబాజుక యే, 

బెరికితగును. లేక మిక్కిలి, గరగర నగునేజుం 
చాలకలమాన్నంబుల్ .* బై, రా అ. ౧౯౮ 

ననుచు, బే, అ, శ్రీః 1. వూచు. “చ, కరుణంల 

కొయిటక్ - " ననుచుకము వృథా విరులెర్తి చేసె 

"మో, వరులుగం జైత్రుయడు ఎ" ఆము ౫ ఈ 

౧౨౬. నై షు, 3౩? అ. pra ర్త మంచు గు పు, 

“ఆ, పీచి ననిచి పూచి కాచి పండిన ౪.” యం! 

౧ ఈ. 38; 8, మొస్టయొత్తు “గీ,,,కోరకితం 
చొప్పు ననిబిన దన.” ఆం. భా ద్వి, ౩౨౫; 4 
వికసించు “చ. అనిన మహ్మోప్తసాద మీపు జానతి 

యిచ్చితీ లే కదా యింకం,. గనంబడం చెల్ప నేమి 

గార్యముఖంబున స్వామిచిత్త మేనభుచు 

నజేల కావలసినకో దనుజుకొ వధియింవపంజాలరే, 

నన్గుం గరుణావలోకనమునక ఫఘకుం కేయలోం 

16833 నను 

గాక నచ్చుటల్ *కువల. ౨, ఆ. ఈక, ఆరి భా, 

తృ, ౧౦౧; ర్. అనురాగమొందు, (ప్రీతినొందు. 
1 ననిచినవ్రీయుండవు భర్తవు, ననుసమబంధవం 
డవు నాకు భా రా, కిష్కిం. 9ళ0.' ఫీము, 
౨ ఆ ౫౨; 6 అతిశయించు. “*వ..,ననిచిన 

కుతుకంబునం గవటనటనవరి చయంబునం గాని వీనిం 
జొక్కి౦పరా దని విక్కించి.. విప్ర. ౨, ఆ. 
౯౫. అచ్చ బాల. ౭౩; 7. ఇంప. (శర 

ర. అంకురిచు, జనీంచు. “చ. అనఘుండు 
యాజ్ఞ జ్ఞైవల్క్- గురునంఘులకుం బ్ర ఇమిల్లి 

నానుదిక్, నని చినభ క్రితోం బలికినాయను. ..* 
వి. పు, రో; ఆ. ౮౭. పొందు. ౧, ఆ, ౧౪౫. 

ననుపు, దే, స, కి, (ననుచు థా, ప్రే) వికసింప 
జేయు. “సీ es శ యోచాన 
నయనోత్పలంబుల ననుపు టై దశా ౨, అ, 

3 ౦౬. వి, 1. అనురాగము, *క,*,ననుపునం జని 

రకని వేణు నాదంబునకున్ వి పు. ౭, ఆ, ౨౭౮. 

దశ, ౬ అఆ, ౧౮౦; 2, ఇంపు, జద్వు “ట్, 

కామని మేశులుకొ నమఫుం జల్లైెడు మోములలోోనం 

గల్లుబల్ ,గోములు మానఫపుంబొడఫ్రలుం బిడికింట 

నడంగుకానులున్*."” శుక, ౨, అ. 33౧. విణ 

1. అధికము. “గీ, మనములో నిండియున్నది 
ననుపుహారి, యింక లజ్ఞాభయమ్యల కడమ 

గలది.” నైవ, ౭ ఆ ౧౯౧; 9. అనురాగము 
కలవాడు. “క. అని యొడంబడుటయు నమ్మని 

యనురాగము చెంగలింప నంబురువానిభ్యానన' 

తోడి నురకనుఖముల్క ననుమై పెక్కేడులు నట 
నంబులు వేనెన్ ఏ. పు. ద ఆ. ౨౨౦ సృబోధ. 

౨, ఆ. ౬౯, 

ననుకుక తె. ద్వ. విణ, (ననుపుశక త్త) 1. ప్రీయు 

రాలు. (శ ర); 2. విటురాలు. (శ. ర, ఎ 
ననుపుకాఃడు. దే. విణ. (ననుఫుష కొడు.) వలపు 

కాడు, విటుడు. “సీ, ననుపుకా౭డై వేల్పు నాగ 

వాసము గూడి మహిమ నగోల్పడిమెణే మాంద 
కర్ణి స్వా, ౨ ఆ .౭3. ఊ. రా, క, ఆ.౧ఏ౬. 

ననుపువడు. ద్వ అ డీ (నళుపు+వడు) అనుర_క్ట 

మగు, “వ...మాన్తాంతరంబుళలు వెదపచుం 'బెక్కు 

దినంబులు ననుపుపడియుకు నెడరు గలిగిన నొం 

డొొక్కనిం గూడుకొనునది సభొవగుణంబు. . ౪ 

కనిక. ౪, అ. ౧౨౦. క 



నను 

ననువు: జే. వి. 1. ఒప్పు, ఇంపు “సీ, మొగ లివాకిలిం 

దూణీ దిగువ శాక్వర రాజునగరి_మె 'వెన్నునిననువుం 

జూచి*ఖీమం. ౧ఆ. ౧. నరన ౨ ఆ. ౯౯, 2. 

ఆందము. “ద. ననువు మిటారుల నాలివేస్టలకు, 

మనఫొగ్గివలచు దుమారంబుసేయ.రం, రా. నుం; 

శ నర వచనము “చ,..చెచ్చెలుల్ , ననువులు 

వల్క_6 గన్లొనల నవ్వుథరాసుత మమ బోవు 

తన్.” వైజ, ౧) ఆ ౨, చికృభా, ౨, అ. జ. 

నన్న దే. విణ. కుబుచ, (శ. రు 

నన్నడుము. చే. వి. బె. (నడుము4నడుము ) సరి 
మైనమధ్యభాగము. “గీ నడచురవిశేరు మింటి 
నన్న డుముచక్కి, ద్ర గనం దా౭కె వింధ్యవర్వ 

కనుదరుల” కాలీ, ౧, ఆ. ద9౨. 

నన్సు = ననుపు, వి, (అనురాగము) “చ. నయమున 

భీతి వావి మడి నన్చునం దేశువ చాపి ,౪” కు 
సం,.౯) ఆ. ౧ర౫%. విణ. (అనుర క్షుడు.) “చ... 

తమి దీణీనక్ నిదురవోయిగి నన్నుబొొజుంగు 
ల క్తటిన్ ౨” కునల. ౨, ఆ. ౧౧౦. 

నన్పుకాండు = ననుపుకా౭డు. (విటుండుం “కీ చని 

చూడంగల్లినం జాలుం జేయుళు నన్ను కానిగాం 

బూవిలుకానినై నియ. ౧, అ, ౧౩. జావ్నా నీ. 

ఈ, ఆ. 36. 

నన్నా మి ననుర్యబ్తాయి. రాగిలోవాండి 

నన్నా)యి "లేక్రండలో వండి దించినయివు రంట 

కారీ ఏ, ఆ. ౧౨౧. 

సపుంసకము సం. వి అ. న. 1, నపుంసకలింగము; 

2, నపుంసకలింగ శబ్దము. 

నపుంసకుడు, సం, వి అ. పుం. న. “పీడ, వండుండు. 

నష. సం. వి బు పుం, 1. మనుమండుు కొదుకు 
కొడుకు, కూంతుకొడుకు; 2. ప్రహౌత్రుదు, ముని 
మనుమడు. 

న ప్రీ. సం. వి. ఈ, స్ర్ర* 1. కొడుకుకాతురు; కూంతు 

కరూ6ంతురు , కన! 

నఫా, హీం, వి; లాభము. 

నఫీరి. దే వి. (హిం నఫీరీ) ఒకవిధమైన ఊంచెడి 
వాద్యముః [మ్ ట్రై 

నఫీరిజీయ. దేంస. క్ర" (నఫీరి+ చేయు) బాకా 

మొ ఊందిి పృకటించు; బాటు “క. నూనయుత 

నాశమాననృమానం శ్రైంకార "మొక్కవాంస 

మొనర్భెక్, మానిను లట ఛా జల ఖగ, సేనల ి ంకీం 

కరీ 

కంబు. 

1634 నమ 

శింవ నఫీరి సేసె ననంగన్ న్ చంద్ర, ర్క అ, ౨౮ 

నబాబు, జే. వి. (హిం. నవాజ్) 1 మహమ్మదీయ 
ప్రభువు. “చ, అపుడు (శ్రీ: గాకుళాఖ్యపురమందు 

య. ఎ, 7” రంగా. ౧, అ. ౧౧౮; 

2. ప్రభువు “సీ. ఆర్మాడు మొదలై నయట్టి 
కర్గ్ణాటకనుబక నబాబుగాం బ,బలుశ క్రి న 

విజయానందరంగ,ునునశే కాక. యొరులక్ర, 

గలచె ధరను.” ఆనంద. 

నభము, పుం. కేం వర్షాకాలము; ర్ల, 
ముక్కు, ఘా) బాము; లః బిసకంతువు, తామర 

తూ(టిదారము; శ. తమృపడిగము; ర్, నరసీనక్రల, 

పలితశీర్ష ము. న్, అ, పుం. శ్రావణమాసము, నొ 

అ, న, & ఆకాశము. ,*చ..,బం,ధురకరభం॥ 

నల్లడలం =“ దోంపె నభోదిశసాంధ్య తారకళ్ 

“"సొనందో. సే ఆ ౧3౭; 2. మేఫుము. విణ, 
(అ. ఆ. అ.) 1. కాంతి లేనిది; 2. నత క్రములు 

లేనిది; ల. హింసకము హింసించునది. 

నభశ్చరము, సం. వి, అ. పుం. 1. వత్స; 2. సూర్యాదీ 
గృవాము. విణ, (అ. అ, అ) ఆకాశమున సంచ. 
రించునదిం 

నభశ్చరుండు, సం, వి, అ పుం. 1. వేల్పు; చేవ; 

2, విద్యాధరుండు, 

నభన్యము. సం వి, అ ఫుం- మేఘముల కనుకూలమై 

నది. భాద, పదమాసము 
నభస్వంతుండు సం. వి. ల్. పుం, గాల్సి వాయువు, 

నభోమణి, నం వి. ఇ. పుం. నూర్యుండు, 

నభ్యాట్టు. సం. వి, జ. పుం శారుమబ్బు నర్లనీ 

మేఘుము విణ, (జ్ (వ, కాళింపనిది, 

వీది. ౧౦౮. 

నం, వ్, క్ 

నమల్ + సం (శ్ర) 1 వహపచున్న; 2, నమస్క 
రించుచున్న. క్ 

నమకము. సం, ఏణ. (అ, ఆ అ) 1. వంగీనది, 

నమ్రము; 2. వంకలై నది, కుటిలము; 8. పొట్టిది, 
వాసము, 

నమతుండు. సం. వి. అ. పుం, 1. నటుడు; , వ్ర భువ; 

3. సూర్యుడు. 

నమనము, నం. నీ. ఈ న ౫. వపంగుట్కు నృమృమగుట; 

2. నమస్కారము, య్లైక్కు విణ, (అ. 3 556) 

1, పంగునది; 2. వంచునది; తి, (యమ్రక్కునది; 

4, 'మ్రొక్కి.౦చునది. 

ప సం, వ నమ్యుండు, 



నము 

ననుయల్ * సం. (శ్ర, 

సృ_రింపంజేయు'చోన్న.. 

నమయమానము. నం. విణ, (అ. ఆ. ఆ) 1. వంచు 

చున్నది; 2. నమస్కరింప జేయుచున్న ది. 
నమలంబెట్టు, చే. స శ్రీ (నమలక్ సా పె 

ల్. “క్రీ 

నాకమ యిం పార నమలం బెట్టి,” ”దశ. జఒఅ. ౧౨% 

నమలి దే. వి. (త. జమలి. క. నవల్) మయూ | నమస్కృతి, సం, వి. ఇ. స్త్రీ 
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ఎ 1. వంచుచున్న; 2. నమ 

టు) నమ 
భువనం పుత్తెంచె నీ కని 

నము 

సను నిన్టేకించినట్టిడై నురానుర,పృముఖనిఖలజనం 

బులకు నమస్కా_ర్యంబును సవర్యాఖ"జనంబును 

నయి రాజిల్లు ...” భార అను, 3, ఈ గం. 
నమస్కా_ర్యుండు. సం, విణ, (అ ఆ. అ) నమస్క- 

రిందందగినవాండు, “క, *, ,అలోలురు బో,ధనులం 

నమస్కా_ర్యు ల్మద్రిధర విను నాకున్,” భార, 
పంల లు... 

అ నమస్కారము. 

రము. “'ద్వి. నాకాధినాథుండు నమలియై జముం | నమస్క్బృతుండు. సం, విణ. (అ. ఈ అ 1. నమస్మ. 

డుకాకరూపం జైన గడు భీతి నొంది.” రం.| 
రా, ఊఉ ఏరా పు,౧౪€. వం, కిణా పు, ౧౪౭౪౩౦. నమస్య సం, ఏ. ఆ, 

నమలు. దే. న. 8" 1, లిన్కు భకీంచు. “ఆ, (బ్రదికి 

రిందంబడినవాండు; 8. భూణింపంబడిన పాండు. 

* 1 నమస్కారము, డి, క్రీ ఈ 
ఫూజ 

యున్న నేం చున విద్యను బాచికొనంగ చేర్తుః నమస్యితుండు, నం. వణ, (ఆ. ఆ. అ) కే, నమస్య 
జాతకంబు నట్టు లగుట జీవితాధార మైనయిా, రిందంబడినవాండు; 2. భూజింపంబడినవాండు* 

నంజు డివ్వు డెట్టు నమల కుడుగ.” భార, ష్. నమస్యుండు. సం. విణ, (ఆ. ఆ. అ 1. నమస్క 

3, ఆం అకక భార ఆర ౫%, ఆ. 35; 

(లి ఇెడివ వదార్థమున్సు దంఠములతో వ 

రింవండ గినవాండు;. 2. భూజింపందగినవాండు; లిం 

నమస్క-రించువాండు; డీ, ఫభూజించువాండుః 

చేయు. “ఆ. నమలి (మ్రింగం గేలం జమరి | నమస్సు. సం వి న్, న నమస్కారము? “గి, నత 
“మొుగంబునం, బూసీొనయ.... కు. నం, ౧౦, 

అ, ౧౭౨౩ ఈ, అ ౪౫౩; 3. ఆస్వాదించు, 

మృడాదికను మనస్సునకు నమస్సు.” 

ఆ, కాకా 

అము, క్యూ 

“క, విని వెవ్రుల ముట్టి నోలం,ని గల నమలి | నమాజు. హీం బి మహమృదీయులమై వస్రార్థనము. 
నాలుకను మూరొ్కని ముక్కున , తళ = ఈ, సం. 

డా ఆ, ౬భి, భో రా, బెల. 20. 

నమసము. సం. వి, అ, పుం, 1. బెక్తము, వేక్కము; 

2, నమస్కారము. 

నమసితుండు, సం, విణ. (ఆ. ఆ. అ) కే ఆర్చి 

తుండు; 2. నమస్క_రింవంబడినవాండు. 

sas సం, విణ, (అ. ఆ. అ) అవకూలం(దు. 

నమస్మ_రణము, స), వి, అ. న. వందనము. 

నమస్క_రిం మె. నం. సం క్రీ" వందనముచేయు,ఎఆ :గు. 

కన విష్ణుం 

హరిః జతుర్యో నహు నవ్యయు నభవు6 బరము, 

చెలమిం దమచి'శ్తముల నావహించి వార్ష ,మగ్ను 

లగుచు నందంద ననుస్క_రించి.” మార్క ౧; ఆ. 

౧౦౭. (నము. 

ఓన్లీ ఫీ, పాళ్చాత్యులనమాజామె బుద్ధిపుక్రైనో? ల 

జపము మై మనసు రోనీఎి సిం నార. రా 
నమించు. సం, నస క్ర" నమస్కరించు. “ట్, ,, వా 

లీ కిం దలంతు వ్యాసుని నమింతు నుతింతును గాళి 

చానునిన్ ఎ శశాం. ౧, ఈ ౧౮౦ 

నమిత. నం. విణ. (బు. త్రీ, బు) క. వంచువాండు; 
ర్తి నమస్కరింపంచేయపవాండు. 

నమిక్రము. సం. విణ, (అ, ఆ. అఎ L వంగినది; 2. 
వంపంబడినది; 8, ననుస్క_రింపంబడినది. 

బీ/కవిష్ణు ఏ నచ్చుతు విగుణం నగుణు, | నమిలి. చే. వి. మయూరము “క. కలవాణి యొకతె 

ఇని కీరువలరింప్రుచు  మేఘరంజి యని జలద క్రీ, 

జలకొలిపీ సొధవీథుల, నలిం దా నాడించె రది 

నమిలికొదమలన్,” శ్రీరాథాః ళో ఈ hed 

భీమ. ఏ) ఆం ౨౮ 

నమస్మా_రముః సం. వి. అ. పుం. చేమోడ్ను, వంద నముచిసూదనుండు సం వి, అ, పుం-నముచి అను 

నమస్కారి. నం, ప్, చా స్తీ ముడుంగగంచామరళో. 

విణ (న్, నీ. న్ ఎ నమస్కరించువాండు, 
అనురను జళిపినవారడు ఇంద్రుడు. న్ 

నమురు. దే. ఏ. అము మదము. “వ, 4 జిల్మగ, గభాంబు 

నమస్కా_ర్యము. సం. విణ, (ఆ ఆ, ఆఫ నమనస్క లాొండొండ నంటునంటుగ స యు 

రించందగినది, *వ .., సౌరభేయీాకులం బాకమలా 
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నమ్మా న 

జిజజిఅం | ద్రి వ్పీ వేయుచటులవాలఘాతంబుల... 
శ్రీరం, ౧) అః ౧౩౨౨. 

నమూదు, హం, వీణా, కనువజచంబడినది. 

అపోలము లెక్కలలో నీపేర నమూ దైనదా! 

- నమూనా. హీం, వి. మాదిరి. వ్యవాశుభలేఖకు 

నమూనా బ్రాస్ పెట్టుము. 

నమేరువు, సం. వి. ఊ పుం. సురపొన్నళే, (దీనికి 

దోవాదము స్త్రీ హాసికము.) 

న మోనా=నమూనా: (హా 

నమోవాకముం నం, విః వ పుం. 1. నమో లని 

పలుకుట్క వాహ్రననమస్కా_రము; కి. నమస్కాా 
రము వందనము. “క. వాకిటికి వచ్చుసతులక్ 

చ కొని వినయూవలోకగతి నలరించున్, శ్రీకౌర్య 

వరులకు నమో,వాకం బోనరించి వికచవద 

నాంబుజమైంో ఘటికా. ౨, ఆ. 9.9. 

నమకము, దే. వి* విశ్వాసము, వ్యవఃానాకు నీవై 
ననుకమ్లు లేదు. 

నమ్మదుంష బే, వి. గొట్టిగడ్డ, కశేరుకముళీ. (శ. రృ) 

నమ్లి. చే. వి మయూరము, నమలి. “లయగ్రాహి, 

నమ్లులంకొప్టులు ఫునమ్మ లని చై జనదనమ్హులను 

చొంగి నటనమ్ములం దగకొ య్యానమ్మ లకు లోన 

పులినమ్ములను హంసమీథునమ్ము లతిమందగను నమ్ము 

లను రొ” చంద్రాం 3, అ, ద్డ౬, కు నం' 

3, ఆ, నిగం, 

నమ్మించే. దే. స, డశ్కీ* (గమ. ధా, చే ఎ) విశ్వ్చసింపం 
శయ, ' Es గదిస్లీ 'స్యంచు దనుం 

బట్టంబోం, " బాయుక బిట్టలయించు దౌ దిగుచు 

నప్పాటక్ మృగం వీనతీన్ రావా, ౫ ఆ 
౧౬9, భార, ఆది, ౫, ఆ, ౫౬, 

నమక, దే, వి, 1. విశ్వాసము, “గీ, (సృజకు నమ్మిక గా 
ెనిన్నం బట్టబద్ధుం చేసిం గాని పపంచ ఇెల్లనీయ స్ట్ 

దళ, ర్యా ఈ ౫౧, వారి, ఉ ౭, అ. ౧౮ర్భా కి, 

నమ్మకము గలిగించువాక్యము, (పృమాణము, “డా 
నాకు మనంబు నిండ నొకనమ్మిక చేయుము, +.” 

శీవరాః 5, ఆ, 8గ్యాదళకా, 8, అ. ౧,౪ఆ. ౧౩౨౭. 

నమ్మిన, చే వి, నమ్మకము, విశ్వాసము. ళా కగు 
మాట లాంబికేయుండగు నని చశేకొనునె 
యున్న(డైనను గొదుకున్, మగంటిమి గలం డని 

యొడున్యమ్మనం జాచుచునుండు విషము మ్రంగెన 

1636 నయ్ 

యీనిన్” భార ఉద్యో, ౧ ఆఅ, 90౫ వం, 
ప్రా. గి ఆ, .లి౨-లిం 

వః= | నమ్మినవాయం. డే, విణ. (నమ్రిన4వా౭డు.) 1. ఆప్పుడు, 
క్రీ నమ్మిన వాం డన వ డనం జనవరి 

మును దనరు నాస్తుండు , ప “అం, భా భె ద్వి, 

౧౮౭; 2. విక్వసించినవాండు “డ్, .,హారిం బతి 
సేయుమమ నిన్, నమినవారి వెన న్నండును నాశము 

లేదుగదమ్మ యీశ్వరీ” భాగ, ౧౦, స్కం. ఫూ, 
౧౭౮౪౨, నీలా ౧) ఆ ౭.. 

నమ్ము దే న క," l: విశ్వసించు. “కీ ఇకని 

మాటలు నమ్ము టెట్టు లనకం” ఉం, రా. ౧, ఆ 

30%, భార. ఆది. ర్క ఆఅ. 30; 2 ఆళ్ళ 
యించు. “సీ. నమితి మన్న చెంఠటిదరిద్రుల వైన 
శ్రీలచేం 'జెలా్య్వాందం జేయుకరుణ.” దశా ౧, 

అ ళో: 

నన్యుమానము. సం విణ, (అ, అ అ) క, వంద 

బడుచున్నది; ద్ద నమస్క_రింపంబడు చున్న ది; 3, 

పూూజింవంబడు చున్న ది. 

నమ్యుండు. సం. విణ. (అ. ఆ, అ) 1, నమన్క 
రింపందగినవాండు; 2. ఫూజింవందగినవాండు, శి, 
వంపందగిన వాడు. 

నృమ్రము సం విణ, (అ ఆఅ. అ) 1. వంగినద్కినకము; 
2 అడంకువ గలిగినది విధేయము, 8. మ్రొక్కి 

నది; శ లోంతైనది లా+వలికి అఆణ:గినది, 

న మ్రితము. సం. వి? (అ, ఈ అ) నమ్రముగాం 

జేయంబడినది. 2 

నయ, చే. వి. మనోజ్ఞత, అందము. “సీ. నయ కల 
వ్ర్చ మట్టియలం6 బిల్లాం డ్లిడి పాయవట్టము( 

బె: జై నొకర్తు. 35 ఆము. ౬, ఆ. ౧౨౮. 

నయగారము, దే. వి, (నయము కారము.) 1. మృదు 
త్వము. “క. ద్రీయమె రమణీయమణీ, మయమై 

యతిచిక్రఖి త్తిమంజిమ నయ మైైనయ మైనచిలుక 

పలుకుల, నయగారమునం జెలంగి నయ గారమునన్ 

సాం, ఈ ౧౨౫ 2. సొంపు, మనోజ్ఞ త, కీ 

ఇలిమాటనయగారముల "నెన్నికొనియదే నొణిలో 

జీల తపస్వీకలవతంసం” చంద్రా. క, అ. ౧౦౩; 

3. విలాసము. “సీ. వలుకుందీయములకు వెలి 
గొడుగులు గావె నయ గారములలోనినగవువసలుో 
రొమా, ౨, ఆ, ౭౮. 3; క గ్రీయవాక్యము, 

“ఆ, నక్ష గ్ధావినయకులంకు నయగారములుం బల్కి-; 



నయ 

కుడువ శెల్లధనము కూడంబెట్టు. వేమన, ౧, ఆ, 

కరా పాండు. 3, ఆ. ౪౩3; ర్. అలంకారము, 

నగ. “చ == = అనృ్ఫపాలునిం గలయం దలంచి 

మేన నయగారము గీల్కా-నం జేసి చేశ నర్మ ల 

గుణశాలి మైనథశుకమండలమాళి సమివభూమి 

కన్. శుక. ౧, ఆ 8ఈళ9. విణ. కవటయమెనది. 

“ఉ. ఈనయగారపుంబియము లీవన లీమొగ 

మిచ్చమాట లేలా...” పారి ౧ ఆ, ౧౨౫ 
శుక, ౨ అ ౧౮౭. క 

నయగారి. దే. విజ, (నయ గారముఢఇ.) మార్దవము 

గలది; మనోవారము. “ద్ని. నయగారిమాటల 

నటన చూపులను బ్రయముల నయముల చెల్లించి 

పొంచి అ, మ క 3, అ. ౧౯౯. పు, 

నయగారితనము, ద్వ. వి (నయగారిశాతనము.) మనో 
వారముగా మాటలాడుట. “సీ. నయగారిత్తనమున 
నాథు( డాశేషింప లోగక యెదురొ త్తి కౌంగి 

లించు.” చందా. జ ఆ ౧౫౦. 

నయత్ . సం. (శత్రు 1. కొనిపోవుచున్న; ల. నడ 
పీంచుచున్న; లే, పొందించుచున్న, 

నయనచ్చ్భదము. సం, వి, అ. పుం, కంటిజెవ్చ- 

నయనము. సం వి అ. న 1. కొనిపోవుటు 2 

యావనము, జరఫుట; తి. స్రాసణముు, పొందిం 

చుట, కీ, య. న త్రము. 

నయనీ, నం. వి. ఈ. wn గ్రుడ్డు. 

నయనించే. నం, ఆ న. నిలుపు. “ఆ. 

నాసీకందు దృష్టి మ వాసీవ న్నె 

లేల వనుధలోన,'” వేమన ౧౩ 3 ౬. 

నయనీయము. సం.=చేఠవ్య ము. 
నయనో పొంత్రము. నం, వి. అ. పుం. కడకన్ను, ఆపాం 

నము, 
నయపీఠ8. సం. ఏవి, ఈ స్తీ" జొదమాడుపలక 

16837 నంయం 

నయము "పేదకు నరిం గోరునను నొనంగ, చ్రబలం 

జేసిన నర్ధధర్యములు 'పెరుంగు” అము, 5, ఆ, 
ఎకిక ఉ. చేర్పు కౌళలము. “క. వదవడి నయ 

మున మెయిమెయిం గదియించి లతాంగి చిక్కం 

గెట జేర్చం) గదలనిచి త్రము గలిగియు, మద 

మేమియు లేక యతడు మ్రూనై యుండెన్.” 

భార ఆను, ౨ అ. ౧౯, పారి పీకి గ; ర 
అన_క్టీ, “చమూ యొక్క తె వికాసీనిమై 

నవళంపుందిలెం చా,సీనయెలగొమగు తి య శం 

నయంబునం బట్టి కోయ పు A * నిర్వ ర్కా 

ఆ. 9౬, భార, భీవ్య, 3, ఆ. ౧౭౦; 6 స్వస్థత, 
“కీ నయ మొకించుక మైనం గానంగ రాదు, 
చలువమందుల శై త్యంబు సంభ విలక, నినుండు గుడి 

చిన నీరయ్యె నింతిమేన, నంకకంకకు నంతావ 

మగ్గలించె.” వీ శక్రం 3, అ. రళి, విణ, కేం 

అందమైనది. “క. ప్రియమై రనమణీయమణీ 
మయమై యలిచిత్ర భి త్తిమంజిమ నయ'మై నయ 

'మెనచిలుకవలుకులు నయగారమునకి జిలంగి న 

యగారమునన్* సా, ౧) ఆఅ. ౧౩౬, కుచేల 

౧) ఆ ౨; 2 మృదువు సుకమారము, “చ, 

చెక్కు.లం, దొటరాదుభుర ముల్ దనదుదుబ్బ 

తిజేం దుడిచకొ నయంబుగన్* దశా, ౨), అ 

3 ౧౬ 8. చౌక (శర); క న లైనది.“ద్వి, 
క్రల్రి బోటియాట నయం బయి,..” వి, ఫు, ౨; 

ఆ, (క రృ (ప్రబంధ. ౬౨; ర. నునుెనది, 
(శర సం, సి అ, పుం 1. కొనిపోవుట్క 
తోడొ గ్రానిపోవుట; 2, నడపుట్య ౮. పొందించుట; 

4 నీతి; ర్, ధర్మము; పొడి; 6, ద్య్యూతవిశేషము; 
7. పాచిక, న సాంత్వనము, ఆనునయనూ. విణ, 

(ఆ, ఆ, అఎ) కే, కానిపోవునది; 2. నడపునది; తం 

ఫొందించునది; 6 న్యాయమునుండి తొలయనిది 

నయమానము, నం, విణ, (ఆ ఆ. ఆ) పొందించు నయించే, సం, నం క్రీం క. నడుపు, చవక్షిల్ల రిలంజేయు. 

చున్నది. 

నయము, ఉభ, చే. ఏ. 1. అందము, మనోజ్ఞ త. “క్ల 

సొలఫు నలపును గొలుపునిచ్చలపుంబెలుపు, నగపు 

మళ్లైల కొకవింతనయము "దెలుప యః ౧; అ. 

రారో, కవిరాః ౫, ఆ ౧౭౩; 2. రీతి, విధము 

“గ ,.శిబినంగతి మాంధాతనయమునను య, 
యాతికరణి దిలీపునియట్ల, =” వాంస ౧) ఆ. 

౪౨) వృభాం ౨ ఆ 95; 8. లాభము గి 

“ద, ,బుత్విజుల్ , ననవనము లు_క్తనార్లము 

పశంసనకు చెక్క. నయంచి చేదవాశ్యవిహిత 

వృ్సిమె నభినవాభ్యుదయం చొనరించిరి, . .* 

భార అశ్వ. ఈ; ఆ ౧౭౪. భార. శాం, ౧) ఈ 

౧౦౮ 2 ఊపాసించు, సేవించు. “వ, ,,కవర్టి 

శంకరుండు రు ద్రుం డుమావతి యను ేళ్లం 

బరయనద్దందచేవున్ నతులథర్న్మంబున నయించు 

భూపాలుం డ్రెకాశాముప్తీకసేద్ధలం "బొంద 



శ 

నర ణ 

భార, శాం 3, అ, ౧౨౦; ర. పొందించుం 

“ము, us దానధర్శ రతి సత్యకాంతి 

నీర రృక్సరుత్వమిలన్ యజ్ఞ కప నూయలం గడున్ 

దర్వించుధా త్రి, తీ సురో, _శ్రము కంటెన్ శ్వవచుండు 

ముఖ్యుండు మనోర్థస్రైణవాక్కర్న ముల్ , సమతన్' 

నిన్ను నయింశ నిజవంళ "క కరుం జాం 

తుదిన్* భాగ, 2, ఆ ఏ౫ం; ఉ చేయు, 
కావించు. “క రథికులపెం దరు లావావ, వథి 

కులు కపు 'లెత్తం బువ్నఫలములు రాలిన, బ బక 

నాధిజేవకకు ? నవ్వీ వ్రధథమసవర్యలు నయింటిం 
చార్జి వుం డనలన్* రామా ౭, ఆ. ౨౮౨. 

కర, జే. ఏ. 1. ముదిమిబే 'వెండ్సుకలు "తెల్లనగుట, 

పలికము. “క. అలయక యేండ్లు గడుం చె 

క్కు_లు జీవించుట నర గలుగుటయుం దగు వృ 

ద్ధులలక్షణమే క్షనము, గలండేనిన్ చాలు 

డయిన గడు వృద్ధా మహిన్. * భార. ఆర, 3, 
ఆ. ౨౪రా 2. మాదిమిచేం జెల్లంపాజీన వెండ్రుక, 

“క, ,ఇఅవ్విభు తల నొకనర యున్నం జూపి 
తరళాక్షీ యనున్** మార్క, ౭, ఆ, ౧౩౮ 
విణ. ముదిమి'ేం 'జెల్లంచాలీనది. “టా. వేనలి పాట 

పాట నర వెండ్రుకత' “6 దిలకండులాన్టయ, శ్రీ 

నటియింప, , ,ఒకమంజులభాషిణి వచ్చె వీథికిన్.' 

కారీ, ౭, అ. ౧౯. కళా. ఏ, ఈ ౮9. 

నరంగము, నం, వి, ఆ. న కే. మగగులీ; 2, మొగ 

మున లేచు భొెటిమ, ' 

నరంజీ = నరాజీ ! “సీ, ఇలిమితోం దామరశచెలివట్టి 

యనిచిన బలునరంజీ యొక్క-చెలువ ఫభ్రూన.” 
యం ౧ ఆ రారా ' 

నరకండు, వై. విణ. (నం, నారంగః) మోటువాండు 

మొద్దు. “నీ కటకటా చద గర్భుం డెక్కడి 
చే 

రనజ్ఞం, డీం బ్రనరకని కిటుపంటితీంద్రవయను, 

టోజఆచూపులనిజహీంకశారిం "దెచ్చి; యాలు7గాం 

గూర్చి పా పాత్తుం డాయ నవానాల' నురా, 

రా భుక Dy ఆ 3౪2; దె, దుష్టుండు, 

(కూరుండు.. క, .ంనను; నిచ్చల్, నిరసింతువు 
యోగిది గన, నరకా సీచాకి తాలకి నాకుం 

జూాడన్.” వంద, కి, ఆ ౨౨౫౦౮, 

' నరకను, నం, బి. Ef సుం, నం విరయము, 'పావఫ్టలము 

లనుభ్గవించులోకము. (నరకములు, 2 1. శామి 
క. ఫ్ర లోచాశంకువు; మహానిరయము, 'కాల్మలి, 

1638 నర 

'కారవము, కుంఛలము, ఫూతిమృ త్రికము, కాల 
స్మూత్త ము, సంఘాకము, లోహితోదము, ని 

సము, సంప్రపాత్రనము, మహానరక్రమ్ము 'కాక్రో 
లము సంజీవనము, మహావశ్లము, అవీచిి అంధ 
తామి,స,ము కుంఖీపొకము, ఆసీప త్రము? శావ WU 
నము) 

నరగం టే, వి. (హిం. నగారా.) వాద్యవిశేషము శేరి, 
(శం ర 

నరగజేము, చే. వి ఛేరి, వాద్యవి శేషము. “క్ల తృడు 
మనంగను దముకు నా గడియ యన నరగజం 

బన ద ద్భేదనామము లగు. ఆం. ఛా. వ ౧౨౪౭. 

నరద. దే, వి, నీట, వగులం (వ్యవ) 

నరదము. సం. వి, అ, న, పట్టి వేరు. 

నరనారాయణులు, స. వి ఆం పుం ద్వి ధర్షుని 

ఈమారు లగునిద్దజుబునలు. (వీరిలో నక 6 డర్ట్ 

నుండుగాను నారాయణుండు కృష్ణుండు ఖ్. 

నవతరి రని ప్ర వ నీది వతరించి రా. 

నరపు. చే, వి. వలితము, ముదిమిజే వెం డ్రుకలు తెల్ల 
నగుట, “ఆ, ఆవనిరాజ్యను ఖము Ss. 

'బెద్ద, కాల మున్నం జెంవకడలనుండి కలయ 

నరఫు వచ్చి గడ్డంబు మోనలు గచ్బ్చంగోరు బాగు 

కానవబ్చె-”” కకు. ఈ, ఆ ౨5, అం. భా. ద్వి, 

౧౧౮ నిణా. ముదిమిచేం జెల్లనైనది, నరసీనది, 
(వృత్తియందు ఉత్వమున కత్వాచేశము). “నీ, 
వింజామరము విచ్చి ద్రేలవై చినమాడ్కి డా 

లాందునరవగ డ్ఞంబుతోడ.”వి. శకం. ౨, అ. ౨౮, 
విక్రం కా అ, ౧౧౭. 

నరబలి. సం, వి, ఇ, పుం. బేవశలక వేయు మనుష్య 

రూవ ముగుబలి, 

నరఘ్జుండు, నం, వి, జొ, పుం. రాతనుండు 

నరము, ఉట, భ, వై, వి (నం, శాలమ్, తే, నరము, 
కం నరు 1. నాడి. “క ఇరువురును నందు 

నూడక, 'వెర వెడలినయ్య్మాగృవాముల మ్రేసిన గద 
లొండొ రులమడలచెలంకుల షృల్నామాలు దాయ 

టయు వా రిలం బడి రథిపా” భార, శల్య, ౧) 
ఆ. ౧౮౦. అం, భా, ద్వి, ౧౨౨; 8 పీతనాడి 

“గీ, =. బీజ నరము నాయోను దగుం బీకశాడి.” 
అం. భాం ద్వి. ౧8౨. సం. వి. అ, పుం, గుజ్టిముః _ 
న. 1% రామకర్నూర ప షో జ "సరు; 
ఉదకము. . 
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నరమేధము: సం, వి, అ, పుం మనుష్యుని యజ్ఞ పశు | నరియండు. చే. ఏ. సర్పవి శేషము, “సీ . నరియండు చెరు 
వుగా జేసి జరుపుయాగ విశేషము. 

నరయు* బే, అ, శీ ముదిమిచే వెండ్రుకలు తెల్ల 

నగు. “చ నరసినవెం డ్రుకళ్ జనవనార తెజంగున | నరియకొక్కు_. చే. న. సర్పవిశేషము. 
వి వృమాళికిన్ =” శేష. ౧, ఆ (శ. రఎ హర, ౨ 
ఆ. కరా, 

నరవ. బే. వి. కొండర్రో'వ. “వ, , ,మురువులై సింగపు 

జంగిలి కీరవులై వఏరుపు లగునరవలం గరువలి 
మేపుడు దొరవడగలరంగులు తొంగలించి మో. 

దికిం బచరించె నన మించుకలిరున్తూంకులును . , ,” 

య ౨, ఆ ఈ౦6, ఆం. భా. ద్వి ౯. 

నరవండు చే. ఏ. ఓీనథివిశేవము. “సీ, కుప్పి నూర 
శ్రాంత మువ్వుడు నరవండు గాడివగడవర కన్ని 

కొముర.” హూం, స, ఈ, ఆ. ౧౦ 

నరబావానుండు, సం, వి. అ, పుం, కుచేరుండు? 
నరసీంగము* మి ని, మల్లవిద్యావి శేషము, ముప్పది 

శండు విన్నాణములలో నొకటి. “*సీ.,..నర 

సింగము సరిబి త్రరము కిల్లి గీ, నాలం జైన్న 

లరుచుండు;, నుప్పదియురెండు వి న్నాణములకుః 

బే.” ఆం. భా, ద్వి. ౨౦౯. 

నరసింహుడు. సం. వ, అ. పుం. 1. నరసింవారూపు 

డగువిష్షువు; 2, నరులలో శ్రేష్టుండు. 

నరాంగము, సర=నరంగము, 

నరాజి. వె. వి, (నం. నారాచ) కత్తి, ఖడ్గము, 

“టీ, ,తరవలి నరాజి పిరంగి యడిదృమన ఖడ్ల 
నామమై యలరుచు నుండును...” అం. భా. 

ద్వి. ౨౧౦, కృన్ణం శ, అ. ళో, 

నరాధిపుండు, సం. వి, అ, పుం. రాజూ. (ఇటే, నర 

దేవుడు, మొ 

నరాశుండు. నం, వి, అ పుం, రొతనుండుం 

నరి, ఉగ, చే. వీ, మర్యాద; హద్దు “ద. పరమం 

బోనిమని పీ యము పు. నరి మిలీ వల్కె= 

ge త్రేచందమున. స్ట ద్వి చరమ. వ. న ౧౨౨) 

మ. ఆ. ౧౬ పు, సం ని. ఈ, స్త . నరుని 

en 

నరిడి. దే, వి. పశువ్యాధివిశేషము; గుండెయుబ్బరము. 

“ఆ నరిడి పువ్వు కప్పనావురు కడుపూంద 

యదురు దక్ యనలో నడరి మలీయంర, 

వాంగ గరుడియుం బాలయు ఛెడమనుండియం 

వచ్చి కుడిని నిలిచె” ఉ, రా ౬ అ. ౨౩౫ 

“గీ కలవ 

తక్కిన జెల్టీసోతులును దుంవు నాగులును గొంటి 

గాండులు నరియకొక్కు,లు , we ద్య్వా.ర్యాఆ,ళ రా, ' 

నరియు. బే. ఆ క్రీ"  మ్లూనమగు, వాడిపోవు, “క. 

సురకుంజరములకొమ్ములు, మురినెన్ దొండములు 

విరిసె మోములు నరినెన్, చొరంచొరి నషలాం 

గంయులు చిరినెం జి త్తంబు లురినె నిరినె జగం 

బుల్.” క్ ళో, ఆ. కరా (శర పా “విరి 
నెన్,” ముద్ర ; 2, నరయు, (శ, రు) 

నరుండు, సం. (న అ. పుం, 1. మనుమ్యుండు; 9. మగ 

చాడు; 9, అర్జునుండు; శీ, ఒకబుషి. (నరనారా 

యణులలో మొదటివాడు.) బ. వచాతులు, 

కాల్బలము. “వు, కరులం నాల్చ్పు చు చేరులక్ 

నరకుచుక గగ్జిల్లి ఘగేటమ్యులక్ నరులక్ "నెత్తుటం 
ేల్చుచుక్ "దొరల న వృఖఎడంబు లై, 

తొరగంజేయుచు.” భార, ద్రో, ౫ ఆ. 303. 
నరుదకన్ను. బే. వి, వశువుల చే, క్ర రోగ విశేషము. 

“ద్వి. నరుదకన్నను నీరు నాలుక వేర్లు, గురుసు 

చెవులు +.” నవనాథ, ౧, అ, రం పు 

నరుపు=నరపు (శ. ర 

నేం ద్రూడు. సం, వి, అ. పుం. 1. నరశే సన్టుండు; ద 

= "5. వివవె వై ద్యుండు? పాముల ల 4, 

భూత వైద్యుండు, పీశాచములను బోంగొట్టువాండుం 

నర్కుుజఐనజుకు, (ఖండించు) (ఖండించు) “ద్విం 

వంగు చెంచిన కాళ్ల నిల నర్కి_వె చ్చి కొంగిలింపంగ6 

గోరుకరములు దునిమి.” పురా. 

౧ఠళ. పు 

నర్తకము, సం, వి, అ, పుం! నీనుంగుు 8, మయూ 
రమ్ము నెమలి. 

నర్హకి, సం, ఏ, ఈ 1. ఆటకే 2, అండే 
నుంగు; తి. అండునెమలి,; 4. గువ్వగు త్తి తిక 

న ర్హకుండు. సం, వి, అ పుం 1. నటుడు; 2 శీవుండు; 
8. రాజు 4. కీర్తినంచారకుం డగునటుండు, చార 

ణంండు; రీ. ,.(రంగులువేయువానికి వేళ్ళ్యయంధు 

పుట్టిన సంకీర్ణ జాలినాండు, విణ, ' (అ. ఆ. అ 

నాట్య హుహు [యూరముః 

పండితా. 

సీం 

జఇజవుల్ లెన్నియేని. ,,” వారి, ప్రా జ ౪, ళో నర్త ర్తనది, క యము. నం, ఫ్ వా పుం." నమల్మి న్ 



నక్త 
న _ర్తన్నవీ, షీ యుండు సం, వి, అ, పుం. ళివ్చందు, విణ, నర్మ దుండు, నం, వి, అ, పుం. 

(౪ ఆ, ఆ నాట్యమం దిష్టము కలవాడు. 

న ర్హనము, నం. వి అన నృత్యము, 

నర్తనుండు, సం,జనర్తకుండు: 

| "నర్థము, సం, వి, ఆ. పుం నృత్యము, ఆట. విణ, 

(అ. ఆ. అ న_ర్జించునది, ఆడునది. 
నర్హయిక, సం, వి, బు, పుం, నాట్యగురువు; నట్టువ 

యొజ్జ. విణ, (బు, శ్రీ బు) న ర్థింపజేయు 

చాడు, అడించువాండు, 

నర్తించే. సం, ఆ. క్రి. 1. న _ర్హనముచేయు. (శర); 
2, ఎగురు. “మ నలువంకన్ మలయానిలాంచల 

ముచే నర్తించుపూధూళితో ,,, సుఖ కరంబుల్ 
శీలి కాంతారముల్  వరావా. ర, అ ౧౧౬, 

నర్ధిశతము, సం, విణ, (ఆ, ఆ, ఆఅ.) 1. న ర్తించునది, 

అడువది; 2, న శ్యేము చేయింపయిడినది, ఆఅడింవం 

బడినది, 

నర్తిలు సం, అ, క" నటించు, కదలియాడు. “ట్, 

అం“దఘుల్ వెలుంగ మణిఫోరము లక్కు_న 

న _ర్జీలంగ మేేల్బంగరో రావి'రేక నొసలన్ మన 

౦గ 4.4 సారనలోచన _్రీడబేయలోన్' లీ రుక్షి, 

౧, ఈ రః 

నర్జిల్ణు = న_ర్థిలు, “మ. , ,వతస్థృలిక్ , నవలీలన్ వన 
మాల యుజ్జ్వలరుచిన్ నిల్ల ++” వారి. ఫూ. 
లా అ, ౧౧౨. 

నర్తువు, సం వి, ఊోం స్తీ" నటి, 

నర్జ్దనము, సం వి ఈన. L ఆర్చుట; 2, కూత, 

విణ, (అ, ఆ: అ కే, ధ్వనిచేయునది; 2. అజుచు 
నది, బోబ్బరించునది. 

నర్జము, సం విణ, (అ, ఆ అ) 1. అవ్ననదిబొబ్బ 

రించునది; 2. ధ్వనిచేయునది, 'మ్రోంగునది. 

నర్జీతము, సం. వి అ, న 1 అప్ప. బొబ్బ; 2, 
శబ్దము, మోకు సుం పాచికలు వేయవిభము 

లల నొకటి. విణ, (అ, ఆ, అ) _యమ్రోణినది. 

నర భము. సం, వి అ. పుం 1. గడ్డము, చిబుకము; 

డి చనుమొన 'చూచుకము, 

నర్మకుండు. సం. వి. అ, ఫుం, 1. మేలమాడువాండు, 

, వరివోసకుండు; 2. కాముకుడు, 

నర్మదా సం, వి ఆ. స్త్రీ, ఒకనది, (వింధ్యపర్వతమునం 
బుట్టి వడమట ఆరేబియా సముద్రములో పడు 

చఈన్నదిం 

1640 నటి 

నర రృనఖుండు,. విణ, 

ఆ, ఆ. అ) 1. వరివోసము చేయువాయు; 0, 

వినోదము నిచ్చు చాడు, 

నర్థము, సం, వి న్. న 1. వినోదము, శ్రీశ 2 
a ము, మేలము, సీస న్ర్రీ ప్రరములపరస్సర వరి 

వాసము, 

నర ర. నం, మ అ. స్రీ" 1. గుహం దర; 2. కొలిమి 

తిన్తి, భస్త్ర; 3, ముట్టుడింగిన అండుదిం 

నర్శ్మి లీ బే. వి అపేతు, అర్మి లి “డా, ..నీనకం 

బెండ్లియాడం గా నాయము 'నాకోమారునక 

నర "లి హత్తణగ నత్తవావిచే నాయువు గల్లు 

వాడు నటండ్ర్రు శుభం బగు దీన ఇెంకయున్, 3 

విజ, 3, అం కే 

నర్యము, సం, విణ, (అ. ఆ. అ) నరునకు హిత మైనది, 

నజకించు. చే స (నజికుథా. (ప్రే) నజకం 

జేయు, ఖండింవ జేయు, “వ,.. పౌండ్రభూపా 

లుండు యదువీరునగరంబు కలుకోట విశటంబుగా 

వలుదటంకంబుల నజకించియు,..” ఉం వారి, 
ఏ, ఆ, ౨౬, 

నకు. దే. స శ్రీ 1. ఖండించు, తెగంగొట్లు. “శీ 

అతివ యతం డొందుకోదండ మందికొన్న, నజ" 

వజ విల్లె త్రెన విఖుగం చేని.””వారి. ౧ అ. ౧౬౫, 

వరక, ౯, ఆ, ౧౪; 2. చంపు, నంజారించు 

“క, పెఆ వారి నెల్లం దరమిడ్రి నఆకుదుం బొండు 

శ్నీతీశనందనులను ర్యూవఆనేయం జేయాడదు 

౨ భారం ఉద్యో, కశ, అ ౧౫౦. భర, 

భ్మ్మ ల ఈ 9౯ 8 పోంగొట్టు తొలర(గించు. 
“ను, .+.దై త్యాంఠకుం డుస్ధతిన్ ; నకం ద శ్తిమి 

రంబు, , + ఉ. వారి. ౨) ఆ, ళో౯. ఏ. క _ల్లీచెబ్బ, 

తశము, (చూ. నటకువడు.) | 
నజకుడు జే, వి. నజిక్కు క ర్తిచెట్బ. (చూ, నజికుడు 

వడు.) | 

నజికుడువడు. ద్వ, అ, (క్రి, (నజకుడుశావడు.) ఖండిత 

మగు. “ద్వి. నరనాఖ మొదలంట నజికుడువడీన, 

తరువున ట్లొరగినదశకంతుం జూచి” రం. లాం 
ఊం రార పు 

నజుకువడు, (నజకాపడు.) 1. తొలం, నశించు 
“నీ. సౌగరమునీరు "పేరుట శేలకులను, తెజవ 
యిచ్చుట చీశటి నజకువడుటు. ..” ఊం వారి 

౨ ఆఅ ౫; 2 ఖండిరమగు “సీ, అరటి . 
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కంబము లెట్లు సరి యనవచ్చు నీ,ధవళాయశాశకీ, | నజుషే. చే. వి. అల్పక్షము, “క, ఉల్హమున" వ 
యందంపు6 కా డల.” “గీ, ,.ఫలకాలంబె నజకు 

వదుట, సరను లగువార లొక్కి_ంచు కెజుగ 

బేక,.. నురొ, 9౨, రామా, ౬), ఆ. ౧౮౧. 

నణను బే. విణ. కృత్రిమ మైనశవటము గల, “గీ, 
ఇంక చెన్నండు దయం బరమేశ్వరుండు, గన్ను 

చఅచునొ యని దన కున్నరూప్కు  ఇజియం 

_ఊాపన్సి, కల్హడమున నడుగుదోయి " కడంబడ.. 

అచ్చ. ఆర, ౫౧౧. వఏణ, అల్పము, “క్క నణుజు 

మెయి ఫూని యావ, బృజపాలంతుక లోన 

దూజీ పరువడి వెలికిన్, బజచి క్రటాలున దాని, 

బజియలు గావించి యొలమి వరం జభయున్ో” 

అచ్చ. కిష్కి-0. ౧౦౪. 

జెప్పిన విని శేలు చఆచికొనుచు, నజుమ పాఆుందడు | నజుమాడు, చే, స, కి. (నలుము+ఆను.) పొడి 
(కరాలు విజబుగ నగుచు.కు. నం, ౭, ఆ. ౧౯, 

నణీముణీ. 'దే* వి విలాసము. “ది. నందనవనతరుళ్ 

నలీముణీ విజీ ది కందంద బాధించి తషులసుయ 

ముల రం. రా, ఊ 3 00. ఫు, 

నణుకాడు, చే, స, (క్రి, (నణుకు+ఆడు.) (శత్రువు 
లను) సంహరించు. “కీ రాజులమంచు చోప్టలు 

లివిరినం గాద్కయని మొనళో న న! స 

వేణు. ౫౭. 

నజుకు = నఆకు. దే స క్రీ ఖండించు. “క, 

ఓడితి పోపో, పితికి యని వలికి నుజుముగ, 

నీకెం ద'ల్సేనం బార్థనందనుండు వడిన్.” భార. 

దో. ౧) ఈ ౧౭౩. భాగ. ఇ స్కం, 3౭0, 

వ l. క్తి దెబ్బ. “కీ కాంగవాల్ నికు 

లంగుణలం బట్టుక జబ్బ లంట గుట్టిడ 'వెష్టు 

నరయువారు.” అము. ఇ, అ ర్ 2 శస చ 

విద్యావిశేనము. “వ.*,,లో వెలి గజ్జదుముకు 
చూరణ నజుకు మొదలగునబజుకులం దగులుం 

గనుంగోొని, ..* వూంసు ౧, ఆ ౨౦౬. ఆం, భౌ. 

ద్వి ౨౦౫ 

నజుకుడు = నఆకుడు, (చూ. నటుకుడువడు.) 
నటుకుడువడు. ద్వ. ఈ (క్రి. (నజుకుడు+వడు) 

ఖండితమగు “క. పదుశలలు శణుచున జుకుదుు 

వడుచేతులు. , . వం_క్లిముఖునిభటులకం గలి గన్ 

ఉ రా. కర, ఆ ౨౨౯౨. 

నజుకుబియ్యము. చే, వి (నజుకు4 బియ్యము.) నను 

చ్రాయ్యినరిగా నుడుకని బియ్యము. (శ. రృ 

నజుకులాడు. చే. సం క్రిం (నజుకులుగాఅడు) ఒకరి 

నొకపనజుకుకొను, (శ. ర) 
సకల జే, వి. గుండె యదరుట కనుకరణము, 

“చ్చ, మువ్పిరిగొని 'యెడువగతో, నప్పాణునిం 
జాచి గుండియ నజుక్కనంన్. స చంద్రాం 3, 

ఈ, 9. 

చేయు “క సెఆవార లధికఫీతిన్, విజి చనిరి 
భీష్మ: డేచి వీరరధికులం. దజః జూచి రాచకొడు 
కలి నజుమా జెడుఖీముం డిట్టు నడు:కం దగుజే.” 
భారం భీమ్మం ౨, ఆ ౨౨౭. 

నజుము, దే, స. క్రి. పీడించు. “కళిక. మజీయుం 
'టెజయ వెజయ నుణీయుమధుని: గూల్చినట్టి 

హరికి నజీమి తణీమి చఆతిమి నుఆీమీ న్నకు 

గెల్పినవిక కరికి” అప్ప. ఈ, ఆ, 3౩౨౭, వి, న 

పొడి, “చ... ,అ్త్రభుట్టనన్, ను మసురూపులుం 

బృథురణా౨బున నగ్గలమయ్యె నయ్యెడన్. ముం 

సం ౧౧) ఆ. ౧౩౦, భార దో, 3, ఆ. ౨౧౦. 

నణువు, దే వి. పొడినలి. “వ ,,లుత్తుము ళ్లయిన 
యిత్తళంబులును నజువు "లై నమైమయువులును 

నందంబు శెడినచిందంబులును. చే. గృ ఆ.౨౦. 

నట్ణ. దే, ఏ, 1. పాలు పిదుకనీయనియావు; పెంచ 

యావు. “సీ, నజ్జలమైనను నలువై నవెరవున మర్లా 
యంటంగం బట్టి కట్టి విడువ, గీ, =, నేద్తు,, 

భార, ఏరా, ౧ వ ౧౦౧; 2 ప్రయానము 

చేక బండి మొ వానికి పూన్నందగినయద్దు, సంక 

యెద్దు. “క, గుజ్జములవరువు మెచ్చన్సి సజ్జల 

గట్టినరథముల నందృప్రముఖుల్ ) గుట్టిలయార్చులు 

దొజ్తులగమి వెంటనంటం దోలి 

రిలేశా' భౌగం ౧౦ స్కం, ఫూ, ౮౯౪, నవ 
నాఢ ౧, ఆ. ఏ0. పు, 

నల, ఊ భ చే. విణ, నల్లనిది, (చూ. నల మేనిదొర.), 

సం. వి, అ. పుం. ఒకానొక సంవత్సరము, 

నలక, దే, వి 1, నలంకువ (శ. రు 2 శేజువు. 
వ్యవ; = నాకంటిలో నలక వడినది. 

నలశన దే. విణ. (నలయుథా) అల్పము, సూత్రము, 
(సీ నలంకవై తో 6చునెన్నడుమించు నూగారు 

మాటున నొక్కి త మజుంగువడయిి కావ్యా. 

5, ఈ 3౭, 

సెలధభలోం 

శ్వా 
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. నల6ంకువం “జీ, ఏ. (నలగుథాం క. అవద, ఇడుము. నలంగుడు వెట్టు, జే న క్రి (నలంగుడుషా పెట్టు) 

“వ, కావున నలుక నలంకువలకు నిలుకడ యగుట 

జాని . విడువవలయు...౨ య. క, ఆ ౮౮ 

దిష్టి, వారిశ్చు ఫూ. ఏ౬౯. వం; 2, శ్రమ 

(వృయాస, “క, వీనుగువల్హము చాజికి, నేనుంగు 

నకు హాయముసల్ల మిడి పల్టింవం, బూని యవి 

ఫొ ంకవడమికి, నానావిధవివ్భాతి నొకండు నలం 

కువ బొంబెన్ ఎ సాంబో. ౧, ఆ. ౧౨౧౩; 

3. బాధ, పీడ.ోవ , , వశుళిశుదాసదాసీ జనంబులం 

దినవారింగా  మెలలించి నలంకవలం దొలంగిం 

చుచు...” పొందడు. 3, ఆ, ౨ర, చంద్రా, ర 

ఆ, ౫౮, 

నలంగించే. దే, న, క్రి, (నలంగుథా, ప్త) పీడించు, 
బాధిందు. “సీ, విమలసంధ్యారాగ సముదికనవ 
చంద్రు నల(గించు రొవహుమండల మనంగ. 

భాను. "౨, ఆ, లై రాఘవ, ళ్, ఆ, DOF e 

నలంగు దే, జ, (క్కి, 1 నలియగ ముక్కలను, “డ్, 
ఆవనజాతీ కాయం బొరలాడ నలంగినసొముం 

'జేరలున్, పేలిన నూడ్చి యూడ్చి...” ఆము, 

గ అ, ౧0%; 2. పీడికమగు “చ పొదివి 

నభోవిహోరమునం బువ్వునుబో లె నలంగకుండ న, 

మృదనసమానుం బట్టికొని...” ఊ వారి. ౫ ఆ, 

౧౯౦; 8. ముడుకలువడు, “సీ, బలుకట్ట దద్దు 

'లేర్ప డుభుజార్లలలతోో నలంగిసచలంవదువ్వలంవ 

తోడ” ఊ రా, ఓ ఆ. ౨౦; 4 నళించు, 

వడు. “సీ ధూమంబు వొదివినం దుజగలి మె 26 
గులు నలగ మాసినదీపకళికవగిది* భార. విరా, 

౧, ఆ. ౨౯6౪. ఉం వారి ౨, ఆ. ౨౮౧; లీ 

శ్రాముపడు; చాధనొందు. “చ .. ,ఇడుమ పాట్లికుం 

జొచ్చి నలంగి కంచు సక్కుడు తమకంబుతోడం 

దల్యగ్తచ్చి కవుంగిటం గాళ్చె నంతటన్.” కళా, 

ర, అ, ౯౯, విపు ౧, అ, ౧౦౧. 

నలంగుడు. బే. వి. పీడ బాధ. *వ.. ,గంతువిడు 

గబ్బి బెబ్బులులనలంగుడుల,. స్వాం ర, ఆక ౭, 

నలంగడువడు. ద. అం + (నలంగుడు “వడు 

బాధపడు, పీడనందు, “క అయిందుముఖులబేం. 

నలముం సం వి, మ్మ పుం, కిక్కు సకస. Wf నల, 
బడి రాయిడిబడి నలంగుడువడి రావణంండు 

వడిన్, గాయము నొచ్చినం దొలంగును, పొయము 

నుజి లేక యొకతె పాణిం గఆచినన్ ల్ ఉ- రా. 

గృ ఆ, ౨.౧, స 

బాధించు. “చ, అలయక నిట్లు (ద్రిమ్గురుచు నద్దశ 
శంధరు. డూర్ధ సలోకముల్ , నలంగుడు వెట్ట ె ంచి 

ఎ" ఉ రా, ౫గేఆ ౨౮౭. (శర, పా, 
“నలంకువం బెట్టు.” ముద్రి. పాం) 

నలయే. చే. స. క్రీ" (నలంగు ఛా, దీ) నల 

జేయు. “ఆ నుందు నలంచి కన్నులం దిడి 

ముక్కున, బిడిది చెపులం బోోసీ..౪” దశ. x, 

అ. ౯౯; 2, చాధించు. “మ లిచెం బూర్వ 

నేం ద్రులం బజపె నాగ్నేయావనీగాథులన్, 

నలంవెక్ దశీణరాజపం క్రి...” ఉం హరి ౫ 
ఆ, ౧౬; 8, చంపు, నశింపంజేయు, “ఊఉ, పీడక 

వచ్చి నాయెదుర నూరః ప్రేలెడుదీని మత్కు.)ఢా, 
బాడబకీలలన్ నలంచి పాఆ.గవైవెవ నంచు 

నుగ్రుండైల రాజు చ. 3, ఈ ౫౬; కీ, కలియం 
గలుపు, మెదుపు. “గీ. అనుచుం దనపాదమున 

నున్నయట్టిమన్ను 3 నలంచి యుండంగం జేసి టీ 

వరమ, ౧ అ, ద౧౮౯. 

నల.తః చే. వి. (నలంగుధాఎ 1. వురాణించినరోగము. 
(బ్రాం; 2. అల్పరోగముం (వ్యవ) ఇంకను అశని 

నలత తగ్గలేదు. విణ. అల్పరోగము గలవాడు. 

(వ్యవ వాం డింకను నలకగణే యంచ్నాండుః 

నలంపు, వ క" (నలంగుధా, ప్రే) 1. నలం 

జేయు, మృదితముచేయు. “గీ, అలిగి ఫూవైన 

నలంపలే దబల దాను కువల, ౫ అ. ౬౯, 
భార. ఆను, ఈ, ఆ. ౮౫ 2. బాధించు. +ఊళ్చా 

పాము, .ఘనాలిచ ౦డ కాండవృ వీ న్నలంపవచ్చు 

జగద జేయదండశుండువృూయన్న _ బ్రాహణునవ 
తో 

విరచితాంజలి యగుభ క్తితోన్. రాఘవ, ౨) ఈ 
౧౦౫, విప్ప. 3, (= గ, 

నలకీలము సం, వి, అ. పుం. మోం౭కాలు. 

నలకూబరుడు. సం, వి, అ. పుం. కుబేరునికొడుకు. 

నలదము, సం, వి. ఆ న. 1. వట్టి వేరు, ఉశీరము; 8. 

ఫూంచే నె, మకరందము. 

సారము సంసారము...” భార. అది, ఇ అ 

౨౪ర. (తృణమువలె నిస్సారము అని భావము) 
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ప ప a క్త నలమేనీదొర, i కృష్ణుండు) విష్ణువు, “సి, లీలమై| నిశ్చలముగా, “ద్వి, నదులు వేగముషూని నలి 
శరాలంబుం గలం బూనీనవాండు నల మేనివొర నర్రా నిలిచె, గదల పీవక నదాగలి దిమృుపడియెలొ 
తూంపు గలుగువాండు.” కృష్ణ. ౧, ఆ, ౨. సిం భాగ. ౨, అ. ౨౯. నం. వి, ఈ స్తీ" 1, 

నలవడు. దే. అ. “క్తి. (నలంగుశేోవడు) నలు, | గువ్వగుత్తిక 2. మణిసీల. * (వా 
“చ...మోరు వేగం జని యచ్చటిళూరుల వాని | నలికండ్లపాము, జే. వి. నలికీంచు, ర క్రపుచ్చిక (శరం 
తో డుతన్, నలవడం జెండి పీచము లణంచి ననుం | నలికము. డఊభ, జే. విం సన్న (దనము, తనుత్వము. 

బ్రమధదాళ్తుం చేయే.” వీర. ళో, ఆ. ౪౮. “ద్వి. పొడవైనయట్టిమూంపులును జానువులు, 

నలి, ఉభ. దే, వి. 1. పొడి. “ద్వి, నలి మైన మాంస గఢడచుచేతులు నలికము కలనడుములో నవనాథ. 
ఖండములం మొండెములు గలిగి లోవైకభీకర; = ఈ ౧౦౩౨, ఫు, విణ. నన్ననిది;ి అల్పము, 

మయ్యె రణము. రం రా, ఆర ౧౬౩. ఫు. చిన్నది. “క,,.ఎంకయుం బొ ళ్చారుం గడు 

ఆము. ౧౩ ఆ. 3౬; 2. ఎండుగడ్డి, శుమ్య నలికయె నుక్కుమారికి - మధ్యంబు సింవామధ్యము 

తృణము. “సీ,,,నలి యవ నలం సన నలరు వోలినోి” కు. నం, 9, ఆ ౫౧. “ద్వి. నలి 
శుమ్క.. గీ. తృణము”” అం. భా, ద్వి ౭౬ 8. కంపుబూవల్లై నలి నొగకక్కి, కాయలై ... 
చిలుదిండీ. “కీ , నలీతిండి 'యొచ్వును నలి యనం నవనాథ. ౧% అ ౧౧, ఫు సంది అను 

దగు...” ఆం. భా. తృ, ఈగ ఓ ఒప్పు) ధనుస్సు లోనగువానికవచము. ఇ 

అందము. ఆం. భా. తృ. ళం లర్, (ప్రేమ అను | నలికిరి, దే. ఏ. నలికండ్ల పాము. (శ ర్ఫ 
రాగము, “సీ.,,,మావి మో) కల చెల దీ వలం |నలికీంచు. బే, వి. నలికండద్దపాము, (శ్ర. ర) 
జెన్న్నాందుతోంటలకడ నలితోడం జెంది. గీ... | నలిగులి. జే. విణ. (నలిశోనులి) 1. మిక్యి_లి నలల 
"కేలిసలి'పెడు నీదగులీల మణవ, నావళంబె...”) నది, అతిమృదితము. “సీ. తోరంపుగొరిజల 
భార శాం, 3. ఆ 33౨; 6 ఊత్సాహము త్రొక్కన నొడలెల్ల నలిగులియై సర్పనాథుం 
“మ విను నే: డర్జునుం డన్యనై న్యముల నుర్విం డొదుగల' వారి. ఫూ. ఈ, అ ౧౬ 2. దొడ్డ 
గూల్బు చుక్ బ్రేతభూూ తనికాయంబులు మాంన|  తైనద్కి భీంటటలువాజినది. “క,. దిక్కులు నలి 
భక్షణము రక్షమువై కర పౌనంబు వేసీ నలిం గులిగా నతడు సింవానాదము చేసన 
బాలలం గడ సల్పు .. భార. దో. 5, భార, భవ్య, 3, ఈ ౧౧౯ 3, శీణించినది, 

ఆ ౧౫; 7. లాఘవము, చేర్చు “క తగ్గి నది, “క. కలియుగమున ధర్శ ంబున్కు నలిగులి 

ఉరగాంగన నలిం బక్టైశు గరుడుని కీయ శక్తి యగు నని సుథీజనంబుల వాక్యం,బుల విందు, . *ో 

వట్టి కృమజ వె ఇక్ , నరనుతుండు శల్యసూతుని, వారి ఊఉ. ౯౩ ఆ. 3౫% 
భార ప్రో “౧ ఈ ౧౭౫౬) రి కకి నలిగొట్టు. జే. విణ. సన్నమగనది. “ద. అడవికి 

సమర్థ త. “ద్వి. నాకేల రాముడు నాశేలనంధ్రి, నీ వేదంగనపుడు గన్నీరు, వెడలెడు సీవాలు వెడంద 

నాశేమిటికి వండ నలి దూలి యొకని.” రం. రా. కన్నులును, విన్న నై పెదవులు విజీచి చై న్యమున్క 

కిష్కిం. ౨౧౦, పు 9. బాధ. (చూ. నలిపెట్టు)| నన్ను ర మని పీల్చునలిగొట్టుపలుకుో ద్వి 

విణ. సన్ననిది. *కవిరాజనిరాజికము, కరముల వారిశ్చ. ఊ, ౧౮౭౬, సం. 

గంకణముల్ మొరయకా నలికొ నసియాడ | నలిగొను. దే. అ. క్రి. (నలి+కొను ఉత్సావాపడు. 

=. భొగ, ౧౦; స్కం, ఊ ఈరారా, (క్రి. విణ | “ద్వి. వలపటిచెస నుమావరభ_క్షరాజి నలిగొన 
చ్చు. lk అత్యంతము. మిక్కి_లి. “క్క సరి మెద సింనోనస్థలం జేసి” పండిత వాద, ౧౭౬) పు, 

జేయగ నృన్నరుం డందజ శంటరెంట నలి నలితిండి. చే వి. చిజుదిండి. (చూ, నలితిండికాండు.) 

నొప్పించెన్.”” భార. దో ౧3 ఆ ఎరగా; 2,  నలితిండికాండు. జే. విణ. (నలితిండిశకాయు) 

తగునట్టుగా, యు_క్తముగా, “ఆ. నాదు ప్రశ్నము| “సీ...సోమరి _నలిలిండికా౭ండుు దుండుబలి 
లకు నలి నుత్తరము లిచ్చి; వారిం 'గొనుము నీకు యనంగం దోంచుం (బ్రా ల్లాలినవానిపే రై ఇల 

వలసీనట్టు.”” భారు ఆర. 8, ఆ. ఫి; 3, ఆం, భె. క. క్ 

M0] 
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నలినము. నం. వి. ఆ. పుం, సారనవక్నీ, న. 1. వపధ్యము, 

౯  తామరథోపు; 2, సీర 

నలిని, సం, వి ఈ సీ. 1. తానమురతీయగ, పది ని; 

ర. శామరళొలను; లీ, తామరతంపర, “పద్య 

సమూహము; క, నది; ఈ, కొబ్ళెర?, 6. వృత్త 
"భేదము, (ఛందన్సు ) 

నలివెట్టు. చే. న క్రి. (నలిశ పెట్టు) బాధించు 
“రగడ. విటపాణల నీవేనలిం బెట్టుదు, విట 

పాథుల నీవే నలిచె పెట్టుదు. శ్ సాం ౨, అ. 

౧౧౮. దశ ర్క ఆ, రూ 

నలిబలి. బే. విణ, తకము గాయవడినది. “సీ. ఈ 
మోవి యిశమాంద నామోము మునివంటిఘాకచే 

నలిబలి గాకయుచ్ని.” కువల, 9, ఆ. ౫౪. 

నలియు, చే. అ. 8" 1 నలయగు  పొడియగు 

“డు కన్నడ. బార్శ రముల్ నలియం గొన్నిటి 

వీపులు పిండుపీంచుగా, నన్నిటి ఖీముం డద్భుత 

గడావాతి బేనికవేంట లాడంళ ఎ భార. భీవ్యం 
౨. ఆ. ౨౧౧. వారి. ఊ ౧, అ. ౧౦౧; [J 

విణుగు,ముక్కొ_లగు, “ వ, =, ఎమ్మలు నలియం బొడి 

చియు,,,”డా, హరి, 3, అ. ౧౭౦. 

౭, ఆ. ౧39౦; 3. నలంగు, మృదికముగు. “మ 

శిరోజాకముల్ , బలిమిం బట్టి వెసంబడం దిగిచి 

లీలకొ వతముకొ నుస్తముకొ నలియం 'బెట్టుగం 
గుష్పిగంతుగొని విన్నాణంబు గావించినన్* వి. 

"ప్ర్కు౭,ఆ కంర; కీ, చచ్చు. (చూ నలిసీ 

పోవ); ర్. చిదుకు. “సీ. క్రశురతకులం దాశి 
+ == బలిమి సదస్యుల నలియ మోంది” కు, సం. 

౨ అ, ౬౫, 

నలిరేంగు. దే. అ. క్రై. (నలి+ కేంద.) విజృంభ్లించు, 
2s . కాంపిల్యనగరమున జను లెల్లన్, నలిరేం 

యార్చి కౌరవ, బలనుళభటులం బొడిచి రాజి బయ 
లువడంగన్.” భార. అది ౯ అ ౭౪౨. ౭, అ. 

౧౦రొం 

నలిసిపోవు, చే, ఈ. క్రీ" (నలియుగాపోవుఎ చచ్చు. 

“కీ ఈరలోలం వడ మూంగు నీజేర 'వెంతైెన నబ్జులం 

జనియించి eo సీతిసీ ౫౮. 

“నలుడిడు, బే, ఆ. క్రి. (నలుంగు4ఇడు.) ఉఊద్య_ర్థ 

నముచేయం, Se ముజీకిపోపు 
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నవు! 

నలు 

కూమదీ క్తి మెిజఆయ.” దక ౬ ఈ ౨6, 
స్వాం 1% ఆఅ Xe, 

నలుగు = నలయగు. (కృళించు, తగు “క అని 

తలంచి కదలి కతివయ. దినముల ననుజపుం వేవ 
'తెరువున డన్సెక , దనువు మును పేదయై నలిం 

సినమానముకం౦ టె మిగుల. గృశమె యుండన్,” 

శీయయూర. 3, ఆ. వి, (తలంటుకోొన 

నప్వుడుముజీకిపోవ్టట3ై దేహమునకు ఈొచు పిండి 
మొ “ఫీ. అలందు నలుంగు చేవామున వేక్డి 
శ్లార్చు6 దడిరొత్తు మె శ్తనిధవళవ స్తమున, ,.” 

కాళ, 6, ఈ ౧౧; 2 ఉద్వ_ర్ధనము, కలంటు 

కొనునవ్వుడు దేహమున ములీికి పోవుట పిండి 
రాచి నలుచుట్క “నమ. అలమన్న్నూ నెం దలంటు 

గందము నలుంగందంబు వన్నీటిచే, జలకంబున్' 

ఒం 'దశా ౫ అ, ౬౯ అం. భౌ. ద్వి. ౧౬౦. 

నలంంగుడు. చే. వి. (నలుగు థాం బాధ, (చూ, 

నల్వగుడుపశు.) 

నలంంగుడుపడు, దష్ట. అ. శ్రీ (నలుంగుడు +వడుఎ 

“క్క నీమగని నంధుం జేనెద, నామాటక్ నిను 
మకండు నలుంగుడువడ రాదోమగువ యితని 

కన్నము, ప్రేముంబునం గంచ మరసీ పెట్టుము దిన 

మున్.” శుక. 3, ఆ 3౬3. 

నలుంగువెట్టు. జే, స. శ్చ (నలుగు పెట్టు.) నలుచు; 
ఉద్వ_రృనముచేరూం. “సీ. వనుపుతోం గూడ 
గృప్తము చాల మేదించి నలుంగువెట్రైను కూరి 

మెలంత్ర గోరు.” య. ర, అ, రారా నష, రః 

అ. ౯౬. 

కేం౧౧* 

నలుకాలు, దే. వి, (నాలుగు4-కాలు) నాల్లుకాట్ల, 
“క .. .థర్మ ము పొదలి చరించుంగాక మహి నలు 

కాలన్ వారి, ఫూ, ఈ, ఆ ౧౮౫ వారి, ఫూ, 

ఈర, అ ౧౩౫ ఇటైః నలుగాలు, కావ్యా ౫, 

ఆ. 30, 

నలుకు, బే, వి, (నలియు. ఛా) ముక్క. “గీ. 
కలబందనలుకుల భతణమునం బ్రాణాములు నిల్చి 

కొనుచు దవంబువేసి.* సీనుం. ౧, ఈ ౨.9 

నలంగంబాలాట, ద్వ ప్, బాలికా క్రీడా విశేషము, 

“ము, ..కనుమూ సీగంత నలుగంబాలాట లోనైన 

ీలనముల్ ..;” కళా, క్క) ఆ, ౨౦౨. 

టనే చేనామున పిండి మొ, రాచి నలుచు. “సీ. జెలి నలుగడు ద్వ వి. (నాలుగు+కడలు.) నాలుగు 
యోర్లు కుంకుమ నలుగిడె భసీళ్తావలి ప్త చదేవాము దిక్కు అం, “గీ, బలము లిదియేమి నలుగడం బాణ 



నలు 

జొబ్బె” భార ప్రో ౧ అ. 9౨౯. కు, సం. 
౬, ఈ ౧౪౨. వ్ నలుగడలు. చెవు. రా ఆ. 

౧౨. 

నలంగాలిది* బే. ని, (నలుగాలు+ అది) నాలుగుకాల్టు 

గలజంతువు, చతుష్పూత్తు. “గీ. అనిన నలుగాలీ 
వాన గోవును న శేష,శబ్దముల మంత్రమును లోహా 

జాలిం గాంచ, నమును మనుజాల విప్రు౨డు సమధ్ధి 
కత్వభాజనము లండ్రు _ వేద్యప్తపంచవిదులు.” 

భార, శాం. ౧, ఆ, ౭౧, ఆశ. ర, ఆ. ౧౮౧. 

నలుగురు = నలువురు, (అందు. వ్యవః = ఆమాట 

నలుగురును చజెప్పుకొనుచున్నా రు. 

నలంగేలు. దే. వి. (నాలుగు శేలు.) శాలంగు చేతులు, 
కక wend 
చ సరసపుటల్క_6 దీర్చుతఆి కరర. 

నంద కాబ్దసం, భరణగుణా ప్పి నెన్నడుము_పై: 

గటిపె జడ్నపె గళంబుప్రైవారి నలు గేలం. _బకొన, 

4” పారి. పీఠ. ౫ 
నలుమే. చే. న. క్కీ* (గలియు ధా, చే) మర్గించు, 

మృదితముచేయు. “గ, కోతి చెచ్చితి ననంబోయి 

కొఆవించెచ్చి, నాడ ననవుడు ముక్కులు 

నలంచుకొనిరి కొలువువా కెల్ల నపుడు పక్కు_నను 

నగుచుో దశా. ౭, అ. ౨, ఆ, ౯౮ 

నలుపౌములం, ద్వ. వి. (నాలుగు జాములంఎ నాలుగు 

జాములు. “గీ, పొడుపుమలనుండి వడమటికడలి 

కరుగం బవలం నలుజాములును బట్టుం దొవల 

సూండు, తత్తడుల కని...” నీలా, ౧, ఈ ఏ6. 
నలుతుము. బే. వి. (నాలుగు +₹తూము.) నాలుగు 

తూముల, చ్రోణము, (చూ. నల్తుము) 

నలుదిక్కు.* ద్వ వి. (నాలుగుైదిక్కు..) నాలుగు 

దిక్కు.లం “క,..శివుడు,...న, ల్లీక్కు.6 దిరిగి 
నిలిచి యావులించుచు నుండెన్.” ఉం వారి, ఇ, 
ఆ. ౧౬౮. ఇట్టే: నలుదిక్కు.లు.” నైష, 3, ఆ. 

రారా i 

నలందెసలు. ద్వ వి (నాలుగు? చెసలుు) నాల్లు 

దిక్కులు, “వ,., తారు దిగ నిమ్మ లేక బిమిటి 

గొని నలుబెసలుం జూడ, Fes ర, ఆ. ప్ర ౫, 

నలంపలము. ద్వ వి, Moms) టి తు 

నలంపలం బన జళువలము దనరు.” ఆం, 

ద్వి DO, 
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కావలి యలినీలాలక యది మాశకావలి.”, రాజు 
చ, ట్కు అ, ౧౮. ఏ. 1. సీలవక్ష ము. “సీ! పాలు 
పారునారుల నలుపుతోడనుగూడ నలుపు చకెన 
లందు నాంటుకొనలలి వి, శృం 9: ఈ fr 

నెవ సు ఆ ౧౩౮ 2 కళంకము, దోషము, 
“గీ ఇంత నాండు కరగ ,వావంతురాలిం); చేసి 

తోడని వచ్చితి చెప్పినట్ట, 'చేయుచుంటిీని 
గోట్రంబు మో యనుజ్ఞ, నలుపు నా కేయెడల 
నెనం చలువగలక.” నిరం ౨, ఈ గగ, వీణ, 

నల్లనిది; కృష్ణృముం గ జ్యోత్స్న నాగం 

దమిన, నా నుభయభార్య, లుడువలికి నందు 

నొక తెచి ల్బ్పోర్తు నలుపుతాను వారికి మెచ్చుగాలం 

దాల్చ్బ౧బోలుం, బెలుపు నలుపును నగుమేను 

నెలత యిశండుో* నెవ. ర ఆ. ౧౮6, హరం 

జు ఆ. ౬ 

నలుపుగింటెనచాల్పు, చే. వి బలరాముడు, వేంక, 

చేవ. ౨౧. , 

నలుపెక్కు. చే. ఆ, శ్రీ (నలుపు? ఎక్కు.) నల్ల 

వాజ్కు నల్లనగు. “గీ, రోమరాజి తకమాలవల్టీమ 
కల్టీపగిది నలుపెక్కి_ 'మెజసె నావడంతి నడుచు 

+.” వరావా, 3, ఈ 9. జాన్నావీ. ౧) ఆఅ 
౮౭. 

నలుబది. చే, స. (నాలుగుఛేపది) _ నాలుగువదులు, 

కృష్ణం అనై ఆ, ౭ిబైె, 

నలుమడి. దే, వి. నాలుగురెట్టు. (చూ నలుమడించు ) 
నలుమడింమే. చే. ఆ శీ గాలుగుశెట్టగ్క చతుర్దుణ 

మగు, “ఆ. పీతి నలుమడింప ఫీమునిం గవల 

న్యా లింగనంబుచేసీ...” భార. విరా ౫ ఆ 
రికో, కదిక పీకి. విణ స శ్రీ నాలుగురెట్లు 

చేయం, చతుర్లుణికముచేయు. (చూ. నలును 

డించుకొను 

నలంమడించుకొను. దే. న క్రి" (నలంమడించు]కొను- 
స్వార్ధమున)ు చతుద్దణికముచేయు నాబ్లురెట్లు 

థి ౧ ౧ 6 
చేయు. “ఆ, అసి గలి! హీన మగుజంతువె నం ద్వ 

ద్దిషగుణవృ త్తి వలయు ద్ర గుణజంత్సు వునకు 

నలువముడించుకొనునది . =. నరమాత్ర ) హింస యప 

గుణకృతీవాం బాయల భార, ఆను, 3, ఆ. 

Fe. స్ట 

నలుపు. చే. చ క్రి (నలియు ఛా. శ్రే) నలులోల| నలుమాజు. దే. ది (నాలఖపనూలు నాలుగు 

"జేయు, నమర్జించు. “రగడ, నలిపివై వశే నవకలి వర్య్యాయను లు “కు కలయలో సంబుద్ధ్యభితేర్ణ 



నలు 

ముబ నునువగ వలయు నందముగ జయజీవో, 

జ్ఞ్వ్వలచేవాదివదంబులు, నలి నిడుచతురుక్తరంబు 
నలుమా జేన్,” కావ్యా. ర్క ఆ, 5౨౮. 

నలుమోములపాదుసా, ద్వ, వి, బ్రహ్మ. 'వేంకందేవ.౬. 
నలువ, ద్వ= వి (నాలుగుగావా.) చతుర్తుఖుండు; 

(బవ “సీ, నలువణె-మైోముందములు శేళిగృవా 
ములు తళుకుటద్దంబు సత్కే_వులమనసు. నీ. ఎపుడు 

చేబేవి కాబేని,..మామకస్వాంతవీథి, నిండు 

వేడుక వివారించుచుండుంగాత.” మ, ౧, అ, 
గ్య ఆం. ఫె, ౧ ఈ 5౯ 

నలువమహాలి. ద్వ ఏవి, నారదుడు. దశా, ళు అ. 

౬౦. (ఇల్లే. నలువపట్టి. మొ) 

నలువకమృండు. ద్వ. వి. (నలువశాకమ్ముండు.) మన్న 
థుండు. “గీ, నలంవఠమృుండు ముక్కంటి గెలువ 

చించి.” వృబంధ, ళో, అ, ౮3. 

నలువతూపు, ద్వ. వి, (నలువ? తూప్రు చ్రైహీ స్త్రము. 

“సీ, "నలువతూ పరివోసి బలిమిమె నద్దోసకారి 
రక్కకు మేలిగానిమోంద, చేసిన, , అచ్చ. యు, 
లలికాలి, [ఆర ౨౬. 

నలంవలేజి. ద్వ. బి. (నలువ+లేజ్రి వహాంస. అచ్చ. 
నలువపాగా ద్వ, వి, (నలువ? పాగా వొంసల 

సమూహము, చం. రా 3, ఆర. 

నలంవప్రోలః, ద్వ. వి. (నలువ + ప్రోలు") సక్యలాేకము 

“గీ లలి నిరాబారులే యుండునలువసోలు, 

బలసీ వినదారు లుండుపెంజిలువస్రోలు.” ” అచ్చ. 

బభోల, ఏ౧. 

నలువబాబా. ద్వ. ఏ, (నలువశ్తేబాబాా జూంసం 

“కీ పొలసం దృము లయ్యె నోలీ చే ర్లన్నియు 

నలువబాబా లయ్యెం బులు లెల్టలో అచ్చ. 

అయో, ౨౦, అచ్చ. కిష్కీ0. ౬౯. 

నలువరాణి. ద్వ. వి, (నలువేరాణి.) సరస్వతి, 
పహాణి. “గీ నలువరాణి మదాత్త లో వెలయు 

“తస్యాం ౧౩ ఆ. ౫ రాజు చ, క, అ, ౯౨. 

నలువంక దే. వి. (నాలుగుశేవంక.) నాలుగుది నులు. 

“మ.,.నలువంకన్ నులయాగిలాంచలముచే 

న ర్తించువూధూళితోం గొలందుల్ మీట ఫలా 
.వథల్ 'మెసవుచున్ ,గ్రొమ్హావులరి బల్కుచి, 
ల్యలతో,, వరాహ. ర్క ఆ. ౧౧కు, 

నలువండ్రు,: ద్వ. స. బ. (నలువదికి మహన్మవాత్య 

ర్థ్కకూ షమ) నలువదినుంది. “న, కేశి దుర్గ్ 

1646 నలు 
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యాదు శె నదానవులు నలువండ్రు వుట్టిరి 
భార, అది, 3, ఈ ౬౩, 

నలువందు. చే. అ. (క్కి. (నలువు+అందు) ఒవ్వ 
(కీ నాలుగు వాకిళ్ల నలువంధ వేశుకల్ సవరించు 

ముత్యాల చవిక యిన” రామా. క్కి ఆ, ౧౮, 

నలువది దష్జ న, చ”. (నాలుగుషావది) నాలుగ 

వదులు, “సీ, వెన చేర్చి నలువది చేలయకౌహి 
ణుల్ నడచువేగంభునః బుడమి వడక, ఊ. 

రా, ర, ఆ. ౧ఏఏ. 

నలువదటుపది. ద్వ, న, కు, (నలువదిశాఅజువది) 
నూలు. “సీ, నలువదఆువదిజన్న ములు వేసిన 

పోడి చేంక, చేవ. ౧౦. 

నలువదుగురు. ద్వ. స, (నలువదికి మహన వాత్యర్థక 
రూవముః) నలువదిమంది. “సీ ,. భద్రమతి యను 
విప్రో త్హముం డొకండు .. అతనికిభార్య లార్వుర 

నందను లిన్నూటనలువదుగురు* దళా, ౫ అ, 

౧౦౬, 

నలువమరు. చే. అ. క్రి. ఒప్పు “సీ, గాయక 
సంగీత గాంధర్వ గానముల్ ద్విజవరాశీర్వాద వేద 

ఘోవ. గీ. నలువమరు వృజృసింహోసనృపుదీ క్ట 
శారదాస క్లుడై ,..” డ్ హారిశ్చ, ౬౦. 

నలువారు, బే, అ, ్రీ* (గలువు+ాఆరు ఒప్పు, 

“రీ వరియించు జెన్న(డో వరమనో మోదంబు 

నలువార రాజకన్యాలలాము” చంది. ౪, ఆ 3, 

నలువు. చే, వి, 1. అందము! సౌందర్యము, “కీ ఏల 

తు మ్రెదలదిమ్లు 'వెలిం జిమ్థుచెలువమ్థు గల వేణి కొక 
కొంత నలువు మాజి” పారి. ౧, ఆ. ౫౬, 

హరి. ఫూ. రా ఆ. ర్మ 2 సామర్థ్యము, శక్తి, 
“వ. . ,వలచుట్టునం జెట్టు దండగొని నిలువ నలుపు 

గలపుళిందులం గొందజ నిలిపి, ,.ో స్వాం ర, ఈ 

ఏ2, రం రా. ఉ, ౭౬, ఫు, 8, వీధము, రీతి, 

గచ నలువమొగంబు లెట్లు నృజన్నపృథమావా 
మునం డలిర్చు న్యన్నలువున సిద్ధసాథ్యనర నాగ 

మరుద్వరయోగిమండలీ, కలకలగుంఫీకంబు లయి 

వాంచనభారువు లైననాల్లువ్యా కిళుల వెలుంగు 

నున్న కనిశేశనరాజమునం (బ్రసన్నుండై “పాండు 

4 అ, ౨౭. దశా గస ఆ, ౧౧% విజ Ll 

చక్కనిద్వి ఒస్సిదమైనది. “సీ. నజ్జలమైనను న్గలం 
వైన వెజవున ముభ్రై యంటలం బట్టి కట్టి విడువ 

గీ... నేద్త,.,” భార విరా ౧, ఆ. ౧౦68 
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శ_క్టికలది, సమర్ధ ము. 

సమిల్నీ ఛయుండనై ) నలువుగ నర్జునచ్చిద యొన 
ర్పంగ వచ్చితి నంచు రాముండున్ ) దశా, ౬, 

అ, ౧౧౯ ౪ 

నలువొందు. చే, అ. క్రి. (నలువు ఒందు) ఒప్పు 
“కీ నలంవదనంబుల నలువొందుళివుం జెందుం 

గలిగి నంచు విరించిం గనిరి మునులు” దశా 

౧, అ, ౨౨; టా రా, ౭, ఈ ౧౮౩. 

నలుసొల ద్వ- వి (నాలుగుసాసాలు) నాలుగిండ్ల 

బవంతి, చతుశ్శాలము, “క్రీ కనుజెవ్బ లరవంచి 

కర్ణాంతములు దాట నలుసొల నృక్యంబు 

దొలుకం జూచి...” నిరం ౧, ఆ. ౫౦, ఆం, 

భా దర ౧. 

నలుసు. దే. వ (నలుగు 1 శువ్క_తృణము. 
“కీ ,నలి యన నలు సన నలరు శుష్కుం గీ. 
తృణము,” అం భా ద్వి. 8౬; 2. తృణము 

మున్న గువాని లేళమః, రేణువు. “చ. సురలకు గుండె 

తల్హడము శరారులడెందములోనికొల్లు 'ఖే,చరశలతి 

కంటిలో నలును,...* ఫె, రా, యు, ౨౪౧౯. 
నల్ల డ=నలుగడ. “మ... వారిద, పృఠతుల్ సాల్పడి 

" నల్దడం 'జెదరంగాం బాజెన్ వనోకనండై, పళ 
శ ద్రుండు... భార. ఆది. ౨, ఆ. ౯౧. ఊ. 

బారి, 1 ఆ, రా. 

నల్జడలు = నలుగడలు. ఊ. రా, ౨ ఆ. ౧5౮. 

నల్హుము. ద్వ వి (నాలుగుశేతూము) నాలుగు 

తూములు. “సీ, చతురాఢకీసంజ్ఞ' చనును నలు 
మనంగ...” ఆం. భా, ద్వి ౨౭౧. 

నిస అనలందిసన. నారి, ఈ ౨4 ఈ ౧౨౮ 

నల్పు చేజు, చే, ఆ, క్రీ" (నల్పుష లేటు.) నల్హనగుం 

“ఊఉ. మిక్కిలి య స కా! ae 

నడ్డముల్ ,,.వన్నిలు చూప చెంఠయున్,” 
ఇందు. ౨, ఆ. ర౬, 

నల్బదిజనలంపది- “క్ల భటులు 'వెయ్యింటి సన్న నిర్వ 

దియునాల్లు, “వేలుగా లతయర్వది వేల్మవ,జకుం 

జల్లు నల్బదిలతలబీత నునళు.” కృష్ణ ౨ ఈ 

23. ఇ 

నల్ల జౌ జే, విణ. (నాలుగుశానుణుగు) నాలుగు 

ట్లు గలది, చతుర్ణుణమను. జప ముమణ్ణు పుమ్క- 

నల౭బాణు, ద్వ ల 
య 

నల కాచి, 
ఛం 

నల 
య 

“దు నరేషాల నిజంబు నల్ల. యు, జే. వి Ll. నెత్తురు, రక్తము నీ బలం 

పచ్చిపౌలనుండి సెలవ్చలదిగజాజు నల్ల నాలుక 

సాంచి నాశికొనుచు.” ఉ రా, 89, ఈ ౧౨౦. 

అము. ఈ, ఈ ౧౯౩; 2. ర క్తవిశేమము, గట్టి 
వడిన నెల్తురు, (క్రీ ర_క్షవిశేషంబు రాజిల్లు నల్ల 

నా...” ఆం. భో ద్వి. ౧59౨. వై, వి, (సం, 

నల్హంఎ 1. నలుపు నీలవర్జ్మము. “ర్ల 

అమృవోశ్వంబు ధవళ చేహంబునందు వల్ల గలిగిన 

నీ విష్ణు నాకు దాస్కి వగుము మణీ యందు నల్హ 

లేదయ్యిచేని నీక చే చాసి నగుదం బన్నిదము 
సజుము.” భార. ఆది, ౨, ఈ ఏ౨, ఫారం, ఆశ, 
౧, ఈ ౨౬౬; డి కళంకము, “వ, కని కద్రువ 

వినతం జూచి చూడవె యల్ల యతిధవళం జైన 
యశ్వంబునందుం బూర్జ చం, దృునందు నల్జయుం 

బోలె చాల ప్ప దేశంబునందు నల్లయై యున్న డి,” 

భార, ఆది. ౨, ఆ 5౧; 8 తవ్వు, దోషము. 

“నీ అవావా యలచం, దు 6 డనువాం. డవాంక 

రించి, రోహిణీ దేవి నొల్లక రోసి యుండ్రం చాపిన 

కని క్షయ వ్యాధిచాధితునిగం, గినిసి శపియించ'చే 

నల్హం గనిన నోర్వలో కాకీ ౭, అ గేం కీ 

బొగ్గు. “కీ అభినమూహంబు నల్లలు మందవవ 

నుండు చర రృభస్త్రీక మావీచయము తలిరు, టోకు 

వొంపములు 'ర్రేప్రానలజ్వాలలు A ప్రబంధ 

ళర, ఆం, భాం ద్విః అరం. విక " నల్లనిది 

కృష్ణము. (దీనికి వృంర్తియందు వికల్చ్పము?ా 

నిగాగముము) “సీ, ఉరి కెల్లనియురనో త్రము 
వాల౦బు నల్ల నేసీతిలేని నాకు దాసీ యగు మన 

వినన...” భార ఆది. ౨ అ, 96, భాగ. ౧౦, 
న్మ-0 పో. ౧౦౨౦. 

(క్ర (నల్హ్ల్శపొజుఎ నల్లనగు, 

“గీ... లజ్జింబె ననంగ మొగాలు నల్ల్రబాజుగురు 

విందఫూనల పేరు 'వె చుోవరాహా, మ ం౧౫% 

ఏ, ఈ ఈ. 

నైల్యం. త 

నల్ల కపేోరము, ద్వ. వి,(నల్ల +కచోరము.) చోరము శీ, 
(శర | 

వైవి, (నల్హశ కాచి. ఒకరకము మొక్క 

“సీ శామజీలంగు మెట్ట్లదామర కెల్టీనెనల 

జంబరము కాంచి నల్ల కాంచి. ”వాంన. ఈ, ఈ ౧6. 

రంబునకు నల ణం పంపక నిది యన. దగు ద్రకట నల్టగ గర, శ్వ. వి, (కల్ల + గార) కఠింజరము శీ, 

మహినుు.” పొందడు, 3, ఈ. ౧కి శ. (శ ర 
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నల్హగఆీక ద్వ. (నల్లశాగణిక.' నీలదూర్వ. (అభిధాన | నల్ల జీలకణ, వై 
wea ఎ 
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* వి, (నల్ల + జీలకఆ.) ఒకరకముజీలకజ్ఞ 
సుషవిక-” ఆం, భా. ద్వి, ౨ర౯. 

నల్లగల్వం ద్వ. వి, (నల్ల కల్వ సీలోత్పలము, ఇందీ నల్ల తీ. వె, వి (నల్లగా తీటా సర్పాథీ శీ ర్ 

వరము, “చ. అవనిజచూపులుక్ రవికల్యాగణిమై 

జిగి నల్లగల్వలుక్ , గువలయ నేత్రనవ్వులు రఘు 

చభుచూపులుం 'జెల్టగల్వ అెక్కువ యయి 

నిండె నీట మును సోసేనపువ్వులకంటె శెట్టిగా,” 

ఊ రా, ఒ, ఆ, ౧౧౦, అం. భా. మః ౧౬ 

నల్లగింటెన, ద్య. వి, (నల్హ్లషగింటబెన్ర) సనీలపుప్పిశీ, 

“కీ నలగించెన ఫూలి తెలగింటెన యు తనేణు 
యం య ది 

గుబ్బిరి సంబరేణు,,.” వాంస ఈ, ఆ, ౧౦. 
(శ. ర. పాం 

నల్లగినియ, వై, వి, (నల్హ+గినియఎ గినియళ*ీ. (శర) 
నల్ల? సియం వై, వి, (నల్ల+అగిసియం అతసిశీ (శర. 

నల్హగురిగింజే, ద్వ వి, (నల్ల +గరిగింజ కృష్ణ గుంజ 

(శ. ర 

నల్లగూబ: ద్వ. వి, (నల్లగాసూబు) కృతమాలకము.శీ 
య య 

(శర్మ 

నల్లి గెనుసు, ద్వం వి. (నల్లగ నును) కృష్టిలువుళ్. 

(శర) [(శఈ రు) 

నల్లగొలిమిడి, ద్వ, వ. (నల్ల +గొలిమిడి) సీలదూర్వ శ, 

నల్హగోరంట, వై దై. వి. (నల్టూనోరంట) ఆ_ర్హగళముళి. 

(శ. ర్ఫ 
నర్జ గుడ్డు. ద్వ. వి. (నల్ల + గుడ్డు.) కంట్యిప్రక్డులోన 

భాగము, కనీనిక, (శ ర 

నల్టచీమం ద్వ, వి (నల్లశేచీనము) మర్కటపిపీలిక, 
(శ. ర్ఫ 

నల్బభెన్న (గులు. ద్వ, ఏ. బ, (నల్జ4చెన్నంగలు.) 

థాన్యనిశేషము. “గీ, జిలితొగలరాజన మలం 

నలవరులును, 'దెల్లనల్ల చెన్నంగులు దీవసరులు నాది 

యగు పేరు గలవద్దు...”వాంస, ఈ, అ. ౧.౮ 
నల్హచెజకు. ద్య. వి. (నల్లశచెజకు) నిజముయినచెణకు 

గాక దానివలె మధురరసము గలఒకరకము జలు, 

అనితువునో, (శ. రు 

నల్ల చేమ, ద్వ. వి, నల్జగాచేమఎ ఒకజాతి వేమ; కృష్టా 
లుకముళీ. (శ రు) 

- నల్లచ్చి కాయడు. ద్వ. వి, (నల్లైలచ్చనముక్తాకాండుఎ 

వథీవిశేషము. “సపీ.,.. నల్ల చ్చికాండును జల్లపీట్ర, 

గీ. యనంగ నిట్లని వథీభేదాఖ్య లలరు.ో a 

ఛా దర్గా గరా 

నర్నాశ్నీ (వ్రబలు నల్ల, తీరా నా., 

ద్వి: ౫౯ వాంస, లా ఆ. ౧౦. 

నల్బతుమికి. ద్వ వి. (నల్ల--తుమికి) ఒళజాతితిందు 
కము, కాకతిందుకముళో. (శ. ర) 

నల్ల తెనడం (వై వి. (నల్దశ తడు పీవధివిశేషము, 
'కాలమేషికళో. (శ. రు 

నల్టతొగ, ద్వ వి. (నల్ల4తొగఎ నీలోత్సలము, 
నస్లకలువం “సీ, కస్తూరి వ్రాసినకరణి మిసల నర్హ 
తొగచేకుల జయించు మొగము మెజయ., ర 
పీ శకుం ౨, ఆ. ౮౦. 

నల్ల శ్రాంచే. ద్వ, వి, (నల్లగా త్రాచు కృష్ణనర్పము, 
gu నల్ల త్రాంచుఅు ప చెల్ల నిండ, దగిలి 
కొని ల్ల “మొగులుందీవ, లలమినసు 
మేరు శ ఫంగంబులట్ట యుండి శేసె సౌవర్ణ 
బాంబు రానుతుండు”రామా, రా ఆ. ౨౧౪, 

నల్ల దట్టిసబిల్ల. ద్వ. వి, చోరసాధనవి శేషము. బంధ, 
౭ గణా, 

నల్లదెసరిగాడు, ద్వ, వి. (నల్ల పాచానరిశ కాడు.) 
తాంబేలు, “పీ. తామే లనంగను చారిబీ అనగ 

నల్ల దాసరి గార డనం దగుం గమఠము.” ఆం. భా, 
(వః ౧౬౧, అము, గి ఆ, రం, 

నల్హ బేవర. 'వై. వి. (నల్లగ చేవర.) కతివేల్చు. విష్ణువు, 
(కీ నల్లబేవర మోచినాండు నాం డని కాని 
పసు గరుటాలమంతువైని సాంబో, ౨, 

ఆ. ౧౭౯. నరస, నీ ఆ, ౨౨. 

నల్జద్రావరి. దే, వి. (నల్ల 4 త్రావరి) రాతను(డు. 
క్యా, -. చ్రేపల్లైః కం, గాలం గోడియ న నజ్లద్రావరి 
నడంగం జేయు మే ల్వేటరీ, క అచ్చ. భా. 39, ఆ, 
౧౧౧. 

గల్లర్హావ్రడు. దే. వి. (నల్ల + తావుడు.) రాశను(డు. 
. పూతన యనే నడరు'బెరన్కు నల్ల 

మా. మృత్షిల్లి జేరి, ,,” నీలా ౧) అ. 
౭౨ అచ్చం ఆరు ౧౨. 

నల్లన వె, వి, (నం, మైల్యంఎ) కవ్లవర్ణ ము “సీ, 
నల్దన నలరు శు కం దనలను నొవ్వుం గ్ఫష్ల, 
వర్జంబు,..” అం, భా, పవ, ౧౦౮ విణ, నల్ల 

నిదె, కృష్ణము, “సీ, మేరుళ్ళంగమల పై మేకు 

,” ఆం. భా 
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ముల్ దిగురీతి నాతిచూచుకములు నల్ల నయ్యెలో నల్ల వ జే. మి. ని (నల్లాప్రజు) కిరాతనః 

డ్. "ర్య, mT ఆ, ౧౩ 2, దశా. ఎక 0 ఆ ఎకి, 

విష్ణువు. “కీ మాయచే నిన్నుం గృమ్మజ నుండ 

జేనినో నలువొందుమోయయ్య నల్లనయ్య” 
ఇందు. ళ్, అఆ, ళరా 

నల్ల నాంగు, థై వి (నల్లషానాంగు) కృష్ణసర్పము, 

నల తాంచుం “పీకన్ను లం మిణుయగరుల్ గ మంగా 
చం లో లీ 

మో్ర)ంగుచు బుస్సనుచో వేండిపొగలు నిగుడు, 

(బశ్లైదంబునం ద్రుట్ల్ నల్ల నాంగులు నాల 'ెంజేర 

లును బొట్ట పెం జెరలును” ద్వా. రా ఈ ౧౦౦. 

నల్టన్తైదువం ద్వ. వి, (నల్లని? విడువ పార్వతి. 

చూ. (నల్లశాదువేే స్తు) 
నలనైదువేోస్తు. ద్వ. వి (నలనెదువూగేస్తు) 
ఛై మోనా wr, (౧ — అనాలి 

శివుడు. “సీ. నల్హ నైదువోన్తు నాపకుత్తుకదంట 
కీ తికంటీవలంతి మి త్రిగొంగ,, గీ... శంకరుని 

నామభేయముల్ వేంకటేశ వేంక. చేవ. ౫. 

నల్లవజే = నల్ల పృజ. (నల్ల వజ్ర 1. కిరాతకసంఘము; 

2 కోకిలలనమూనవ ము, Ws శలరవ మూన్చు 

నల్లపజ కవ్వుక రా వెనువెంట రాజమండలి నడ 

"తేర ఓ క్రబలనాధునిం గూడి, ౪” చంది. ళో, 

ఆ. ౮౫. (ఉభయార్థములకు నదియే యుదా 

వారణము. (శం Ao. 

నల్లవని, ద్వ వ. (నల్ల +వనిఎ రతి, సంభోగము. రాజ. 

నల్ల'పాము. ద్వ వి. (నల్చ్ల4 పాము శకృష్ణృనర్పము, 

“కీ, హరినీలసోపూనసరణి కాంబోలును బగటు 

చున్నది నల్ల పొంవపేరు” వభా ౧, అ, ౬కి, 

నల్పపఫూసు ద్వ వి. (నల్బషూాపూసు) నల్లనిగాజుపూస 

(వివావాములో నాగవల్లీసమయమున వరుండు 

వధువుమెడలో సౌముంగల్యమునశ్తై నల్దపూసల 

చేరు కట్టును) “శా...దురా, చారాగ్రేసరుం 

ఉజాధరానురుండు శాంతన్ నల్పపూసాదిగా, 

నారామానుణిసొమ్య నాంచికొని 'వేశ్యావాటి 

శీగెన్ న పాల” నిరం. ౨, అ ౧౦౬ రాజ 

“వ, వి ఈ ఉగ 

నల్ల పేటివండు. ద్వ. వి. నల్లని చర్మము గలళాటి 

వండు. “సీ, తాళీవనము మించు దజచు నున్న 
తమునై "పెరిగి యందలి నల్ల పేటివంద్లు, కస్తూరి 
కాలి ప్తఖచరాంగ నాఘనస్తనకుంభ సఖ్యంబుసలంపు 

నిపుడు,” వరానా,ః ౧0, ర్ట, ౧.80. 

నల్లలుద యు ద్య ర్క శ్రీ . 

“ఉ, కొమ్ములు మోయ మంటికమకుల్ వెస 
బోరుకలంగ6 చార్గ్వభాగమ్థుల నల్ల నల్ల వ్రజ 
గ్రుముకొనక్ వెన జూగిలంపుమొ, _క్రములు ముంగల 
న్నడువ దర్న మెలర్పగం జెంచుపాళె గాం 

దును చేం దుగొలర్వోనకు నచ్చెజువందంగ వచ్చెం 
కెచ్చెఆన్. 3 శుక, ౧ న్ా అర్ర. ఆము, క 

అ ౭కు 

నల్హబలుసు. ద్వ వి, (నల్ల 4-బలును ) వృతవిశేషముః 

(క్రీ బండచింత్రయు నల్లబలుసు సురఖి చీకి చేసే 

కూకుడు నెమ్మి ్ రేంకణముంలవాంస, 5, అఆ.౧౧, 
నల్హబల్లెడ. ద్వ విం (నల్ల గబ ల్రైడు వృతవిశేషముం 

“రగడ నల్లబల్లెడలతో  నడగారడవిభంగ .. 
వీ శరం, 3), ఆ ఏలి, 

నల్లమందు. దష, వి. (నల్హశమందు.) అభిని. “గీ. నల్జ 
మందును గంజాయి గల్లుంబోతుం బిచ్చుకల 

మకీ? చంద. వి, ౨, ఆ. ౬౭. 

నల్లమడు(గు, దష, వి. (నల్లశామడు(గు) * మిక్కిలి 

లోంతు గలమడుంగు. (శ రు 
నల్హముసురు, ద్వ వి* (నల్ల +మునురు.) మేసఘుములచబే 

చీకటి కలుగునాంటిముసురు. “ద్వి. “మొససలు 

గార | మ్లచు ముంచె నల్లడల ముంచి నల్హడ నల్ల 

ముసురు గా జట్టి."డ్వి. పరమ, ళో అ. ౨౯౦. పుం 

నల్ల మేంకతప్పు. వై" వి. జారత్వము, “సీ బల భేది 

గాతముభార్య నవాల్యం మించి చేయండె నల్ల 
'మేశకష్వు.”” వృబోధ. ౧, ఆ, 0. నల్ల మేయజు 

చింబోతు. దీనికి కామ మెక్కు_వ.) 

(నల్హలు+- తీయు 
(బొగ్గులు. మొ.) దిగదుడుచు “టా, , + గృవాంబు 
వెన్స_6 గనుపట్టంగ నల్ల లుదీసి యంకటవ్ .”కువల. 
ర్క ఈ ౨౧౭. 

నల్హవడు. వై. అ. శ్రీః (నల్ల +వడు.) నల్హవగు, “కం. 

చను మొనలం నల్హవడియొన్ , ++” స్యాం 3, ఈ 

౧౧౯, 

నల్లవధావదాల్పు, ద్వ ఏవి, బలరాముడు, త్న్ నల్ల 

' వలువదాల్పుం చెల్లనిబలుదీవిం గన్ను లంశౌవులుగాం 
గనలంగుజేని*” రామం. ౨౧౩. 

నల్ల వేల్చు- ద్వ. వి. (నల్టశా-బేల్పు ) కృష్ణుండు, విష్ణువుః 

“చ, పొలుపుగ నల్ల వేల్పునునుంబొక్కిటి తామర 

పువ్వుముద్ధుంగో, డలిఇెలువంబు: జూచి ఫొగడక్" 
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వనీఖవంకజ మొక్క బెట్టు నాకలవడు నంచు |నచ్లేరు. దే, వి ఒకదినునుతీల, వజ్రివల్లి. “ఫీ, వజ్ర 

స చిత్ర భా. ౧; ఆం ళం 

నలవొ. డే. అవ్య. ఓవళో. “ఊ నల్హ్లవొ నిక్క_మాడె 
యు . య 

నృవనందనుముందట ద్రోణుం ట్ క్క_ండున్ న 

భార. ఏరా. 3, ఆ. ౯౯, (అధే: నల్హవో. భార. 
బిరా, న్ టి చిలి ౬ 

నల సేనము. ద్ద. హు (నల్ల + వేనము) ఒక జాలికజాయి. 

“నీ, నల్ల నేనపుసుండులు నడచినట్టు మంపుగొని 

3 వల్ల్యా ఖ్ఞయె వజిలు నే రన...” అం, భా 

ద్వి, ౭0; హంస, 5, ఆ. ౧౦. సా, నర్లేరువై 

బండిసాగినట్టు (నిరాతంకము గా 

నల్వ ఆ నలువ. “ట్,  జేలుపుజేండు నల్వయును 

'వెన్నుండుం గొల్వంగ మంచుంగాండరాా చూల్రిి 

గూడి వేడుకల జొ క్కైెడులే చెల తాల్చుం గొల్చి 
దన్.” నీలా, ౧, ఆ. ౧౫ ప్రబోధ, ౧, ఈ ౫, 

మే యెజటుంగక మలసీ మలసీ,., ,మన్నుం బోతు | నల్వ గుడ్డు. ద్వ. వి, (నల్వ ౫ గుడ్డు) బి వోండము, 
తెడచొళ్చె... ఊ హరి, ర, ఆఅ. £౬ ద్వి. 

వరను, ౭, ఆ ౫౧కి పు. 

నల్లి, చే. వి, (నల్లశఇ) మత్కు_ణము. “గీ, ఇెలంగి 

యి్చేను మళకంబు చీమ నల్లి, యల్బ మను 

బుద్ధి హీంససేయంగం దగదు, వానివృదయం 

బులం దున్నవాండు, బీవుం డాకం డల్పుండె 

యితరజీ వాత కంటె కాకీ ఇ ఆ, ౭౯ ఆం, 

భి ద్వి- రారా 

నల్లింద, డే, వ, వృశ్షవిశేవము. “వ, ,మలియునుం 

'బెదపిచ్చి వీనపిచ్చి నల్లింద నుల్లీంద యివ్ప కవ్వుర 

మద్ది ,. మొదలగు సెక్కు. తెజింగులమ్రా(కులు. 

౪ పీ, శకుం ౨, ఆ. ౧౯. 

నల్లిక, చే. వి నలికంద్దపోము, రక్తపుచ్చికు “సీ, 
నల్లి కంచన నలికిరి యన మిండ యంచనం గను 

మోయు ర్చక్టపుచ్చి =.” ఆం భా. ద్వి, ర౭. 

నల్లిల్లు. దే. ఏ. హోనముధూనుముచే పవిత్రమైన 
గృహములు గలది-అగృవారము. “ఆ. నంద 

నుండు వనము నల్టీల్లు నిధి నుర్కగ లఎసాము శెజువు 

"మేలుకృలి యనంగ జగతి వెలయు స ప్పసంతాన 
ములు, +” శేయూర ౧, ఆ. రా భార సభా, 

౨) ఈ ౧౨౧. పి శకుం, ౧) ఆ. ౧౬, 

నల్లె. చే, వి చతురంగుళవరిమాణము, “క, నేలకు 

_నళ్లెడ. పొడవునం శ్రాలుచు మును మెజయు 

గురునిరథచ క్కము లుక్కౌా-లంబున సమరజయ, 

శ్రీలోపము “చలియ నంటసీలంబడియె నృపా,” 

భారం దో. ఆ 3౧8, క్లో, తస్యఫూర్వం 

రథః వృథ్వా్యాళశ్చతురంగుళముచి YN ఈ బభూవ 

వంచలేనో క్షే తస్యవావోః స్ప శన హీక్. సం, 
భారం చో ౧౯౧౫ స స కకు. స్ప) ఈ ౮౧. 

నిరు నా నల్లేరు, (శం ర 

“ద, వగ లిరు లెల్టెడన్' గలియంబర్వ వె సం ద్ర ము 

లింకందాజు వే, రగులచె నల్వ గ్రుడ్డుగమి రామున 

కించుకకీడు గల్లినన్,” అచ్చ. ఆర, రర 
నల్బజక్కి-. ద్వ. వి, (నల్బ+-జక్కి...) వాంస, LI 

నల్వజక్కులం 'తెలిపుల్య,, గులు ,,వాంసముల 

పేరులు, +4” వేంకం తిర. ౯౯. 

నల్వము, సం. వి, అ. పుం. నాలుగువందలమూరల 

పరిమాణము. 

నవ. ఉభ, చే. వి. దురద, కండూతి. “గీ. దూల జిల 

నవ గాడు దురద యనంగ బర గండూతి, 

అల్ ఆర భా, ద్వి ౧౧౯. సం ని ఈ స్తీ 

చ _లిచెట్లు. విణ. బ, (న్) తొమిగి. (తెలుగున 

సమాసభ్రార్వవదముగాచే యుండును.) ఊదొఃా 

నవరత్నములు. మొ.) 

నవంక చే. వి. (నవయుభాఎ |. శ్రమ కష్టము. 
“ద్వి వట్టంబు నామోందిభ _క్టిపై మాని, నార 

చీరలం జడల్ నవంతమె6 దాల్చి, నారాక గోఠు 

చున్నమవోమవుండు”” రం. రా. ఆర. ౧౫౩. 
ఫు ౨౩. సం. రం. రొ. ఊఉ ౧౩౩, పు. ౨౪, 

వం; 8, తయరోగము. “సీ, ,.,తయము నవత 
నాలో విలసీల్లు... ఆం. భా, ద్వి ౧౨౭9. 

నాశము. “ద్వి. 'తెవులును నవంకయంద దీవ్ర, వేద 
నయు,) నవంత్రయం లేనిప్రాణంబులు గాన , 

రం. రా, కిష్కీ0. ౨౩౧ పుం 

నవకము, ఉాభ. దే వి, మృదుర్వము. “గీ, నవళిరీష 
సుమంబుల నవకమునక్కు నన్నదమ్ధులు వోని 

నీయడుగు దములు, నవ. ఈ, అ, 8, వారి, 
ఊళ, ఆో 3౫౦; 2. అందము, దప్పు. “పీ. 
నన లంకురమునొంది నవశంబుతోం గూడ బలసీ 
లేందావులకలిక  లయ్యె” షీ శకుం ౨ ఆ. 
౧4౬ విణ Ll మృనులము,  క్లోభులను, 



నవ 

“క్క ముల్లు ఠలకొననినవకపుం బల్ల వములతోడ 

06 ఆము, ళో, ఆ, ౧౯. స్వా, "స, య ౭౯; 

“నె ట్రే? 

వరొనా. క్కు ఈం ళం, నిర్వం ర్యా ఆ, Cy సనం 

ర, సుందరము, “సీ. 

'లైనవచ్చసరాలు విపులవతమున 

ఏ, ఈ ని తొమిదిః 
డీ 

నవకమెక్కు. దే. అ, క్రిం (నవకముశ ఎక్కు.) 
సుందరమగు. “సీ పజలను గలయంత 

యును బుచ్చి నాజువోసీనభంగి నవకమెక్కీంో 

భార. విరా, ౨ ఆ. ౫౨. 

నవకారిక+ సం, వి. ఆ, స్త్రీ. 1. క్రొ, త్తపెండ్రికాంతురు, 
నవోఢ; 2. నూతన వముగుకారిక 3. నూతన మగ 

క్ర ఖరము 

నవకారము. సం వి అ. పుం. నవాసారము. (శ. రు 

నవగోజే. జే. వి గొప్పగుడారము, “సీ,,,నవగోజ 
యనంగను గొప్పగుణార మె యొపహ్పచుండు.” 
అం. భా, ద్వి, ౧౫౯. 

నవృగ్కవాములు, సం. వి. అ, పుం. బ. నూర్య చంద్రాం 

గారక బుధ బృవాస్పతి శుక శని రావు ీతువు 

గ్య ; లనుతొమ్ముది గ్కవాములు 

నవల్. సం. (శ్ర) నూతనమగుచున్న, “చ, అన్న 
వదర్గవిందచ,క్కమిభునంబు లసవ్యావశాంగ జూ 

న్ని చే, రవులుకొనంగ ..*ళివరా, 3, ఆ. ౧౨.౨. 

నవతముం. నం. వి. అ. పుం. 1. కంబళము; 2. వీనులు 

పెని బజచుకంబళి, విణ. (ఆ. ఈ అం తొంబది 

యవదిం 

నవతి, సం. వి. ఇ. స్త్రీ, తొంబది. విణ. (ఇ) స్త్రీ. 
తొంబదియవది, [౧౩ ఈ రం 

నవద్వయము., సం. వి, ఆ న. వదునెనిమిది. నైవ. 
నవద్వారము* సం, వి అః న, దేవూము, విణ, (ఆ. 

ఆ అ్స్ర తొ మ్మిదిద్వారములం కలది. 

నవధాతువులు, సం ఏ. ఉం పుం. బ. తోొమ్మిదివిఫము 

లగుభాతువులు, (బంగారు, వెండి, ఇత్ర తడి స్సు, 

రాగి, తగరము ఇనుము కంచు, కాంతలోవాము.) 

నవనము. సం. వి. అ. న, స్తోతృముచేయుంట. 
నపనవమను. చే. అ. శ్ర (నవనవ+అను) కోమల 

మగు. “క, నవనవనును చమేనులు, = “చమ 

3, ల, ౧౦౮% 

.నవనవలాదు. దే. అ, Tr 
నోమలమగు, ర “రై నాంటికినాంటి! | ' 

TIL త 
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వనిక కంకంత జవ్వన ముంకురించె,” మృ. వి, ౧ 
ఆ, ౮. 

నవని, సం, ఈ. స్రీ" వెన్న, నవనీక్రము. 
నవనీకకము. సం, వి, అన. క. చెయ్యి; ద వెన్న, 

నవనీతము. సం, వి అ, న, వెన్న, విణ, (అ, ఆ, అ) 
lL రాక్టగాం దీయంబడినది; 2 శ్ కా 

బొందింవంబడినది. _ 

నవనీయము. సం. విణ (అ. ఆ అ) నుతింపందనినది 
నవృప్రనూక నం వి. ఆ. న్సీ 

లై 
'వంచినస్తీ స పురుటాలు' 

నవ్యప్రనూల్. నం, Fan ళం 

“లకగా త్ర 

నవఫలిక. సం, వి. ఆ. స్త్రీ 1. (క్రొ క్లగా రజస్వల 
మైనవడుచు; 2. కొ, త్తగా పెండ్లి మైనబాలిక్క 
నవోఢ. 

నవమము, సం. విణ. (౪ ఈ, అ తొమ్లిదవది. 
నవమల్లిక. సం. వి, ఆ. స్త్రీ విరజాజిశో, 

నవమాలిక. నం, ఇ నవలిక. శ్ 

నవమి, సం. వి. ఈ. సీ త పక్షమునందు తోమిదవలిథి. 

నవము. సం, వి. అ పుం. వేం స్తోత్ర మ్కు 2. ఎజ్జగలి 

జేరుశ్కో విణ, (అ. ఆ. అ క్ త్ త్తి 2 
"లేంతదిం 

నవయించే. దే, స. క్రి. (నవయు థా) బాధ 
సెట్టు. “చ, ఎలంచెఅవేని మేని నవయించియు 

= +తుదిం దవంబున నయ్యుడిచేమి నివ్వమా+”కు. 

నం. ౭౪, అ, కణ, 

నవయు. చే. అ, శ్రి ఓ. (రోగాదులకేే ' కృళించు 
చిక్కు “క. 'సాగాయుకసత్తుుండు) దిచ్నా గా 

యతహాస్తుం డనిలనందనుండు మవో,బ్వే గాత్తుం 
డగుచు డస్సీన ) నాగము క్కియ నుండకున్నె 

నవసీ ననమునన్.” భార. ఆరు ౫, ఆ, ' 330. 

“పీ వెడలు నిట్టూర్పుల వేండిమి నవసిన యభర 

పల్టవము కారాకుం బోలు” భార. ఆర, 8, ఆ, 

ఎరా వరావా. ౭. ఆ ౫౨, 2. తీణించు, తన. 

“క మండలము నవయ నరి కొద్కి గుండినసించః 

సనంబు లుర్విక్- వినమేం” ఆము, ౪, ఆ; ౨౧౬; 

రె. కష్టవడు,శ్రమవడు. “పీ వనుముత్రీ 'రాజ్యుంబు 
వలననిరస్తులై. మునివృ త్తి నత్యుగ్ర్యవనములోన్క నవ 
యుచుం బాండుభూనాథనందను లున్నచా రని 

నిని భార అర ౧) ఆ. ౧౨౫; ఈ, అ, ౧౧౯, 
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నవరత్నములు. నం, వి అ- నః బం 1. మక్సికము,! బొోలుపు కాంచు” ఆం. భా, ద్వి. ౨౫, విజ, 
మాణిక్యము వైడూర్యము; సోమేదకముు 3, ఆ, ౫౬. 
వృజ్బముు వ్మిద్రు మము, పువ్యురాగము, మరశతము, | నవాబు = నవాబు. (చూ, నవాబుతనము.) 

నీలము అశు తొమ్మిదివిధముల రత్నములు; 2.| నవాబుకనము, ద్వ. వి (నవాబుశేకనము) శా 
థధన్వంతరితవణకుండు, అమరపింహుండు) శంకువు, |  ఆకికము; మవామృదీయ రాజక్టము. “వ, పృద 
చేశాళభట్ల్టు, భుటకర్పరుండు, కాళిదాను(డు,| చేరి _నున్నరజాసాహీబువకు నవాబుతనం 
వరాహమిహిరుండం, వరరుచి అను వ్మికృమా| _ బిక్నించి. , ఆనంద. పీఠ ౧౦౭. 
దిత్యుని యాస్థానవండితులుం నవారు. హీం. వి. వట్టెడ, వట్టైెమంచమునకు చేయ 

నవరసములు. సం, వి. అ. పుం బి: శృంగార వీర వర్తిడ, నీ తగటిరుమ్ల తాొపుతా నవాక్త 

కరుణా ద్భుక హాస్య భయానక బీభళ్స కాద, కసీదు సిస్తుబందరుచీటిల * న్తరీలంల వాంస ఫో 
శాంతములు అను తొమ్మిదిరసములం, ఆ. 3౫౦. ఆం. భా. ద, ౧౬౯, 

నవరను. బే. వి, ఒకవిధ మగుబంగారు నాణెము, కాసు. నవాసారము. వై. వి, (సం, నవతారః) ఒకదినును 

విణ. శే శ్రేష్టము; శ్చ డ్పెషురాలు, “క శేళిక ఆవ్వతె ఉవ్వు-(శరు 
నవరసాయాలేమర 'బీలువు మనిన యధికార్యర్థోో, నవి. చే. వి. కరగోడపెట్టుటకు నిడుపున శ్రన్ని 
కాలితో నరసో,నీ నీ లయుళంరులి త్ర a యొ _ల్లినమట్రి వల్ల ముం (శ. ర 

నిక్వణమొం హు, అ ఆ, ౬౨. శి నవిక, సం, విణ, (బు. శీ బు) నుతించువాందుం 

నవరాత్ర ములు, నం, వి, ఆ, న, బ, తొొమ్మిదిరాశ్రు ఫు నవితవ్యము. సం, విణ (అ, ఆ అ) నుతింపందగినది, 

య +వసంకనవర్మాత్సములు. "చైత్రశుద్ధ ప తిపత్తు నవిస్థము. సం, విణ (అ. అ అ మిక్కిలి క్రొ కది 
మొదలు తొమ్మిదిరోక్రు క్ర్రులు; 8. గషవరీనిపకాశ్ర, నవతమముం 
ములు, భాడ్రవదశుద్గ చతుర్ధి మొదలు తొమ్మిది | నవీనము. సం. విణ, (ఆ. ఆ, అ) క్రొత్తది అధు 
రాత్రు లం; 8. చేవీనవరా,త (రములు ఆశ ్ వయుజకుద్ద నికము. 
వ్రశ్ప పత్తుమొదలు తొమ్మివరాత్రు శ్రులు నవీయము. సం, విణ, (న్. యనీ. నా) నవకరను, 

నదర జే, వి. రాజగృవాము. ప వణ నవట్ల.| _ెండింటీలో (కొ కది, 
కక్ష వివిధోత్వాతంబులకున్, నవళులలాోం దోంచు నవుకరి. హిం, వి. కొలుపు సేవ 

కీడునకుర దోడ్లో శాంతివిధానంబున నిరసన, | నవుకరు. హిం. వి. నీవకుండు, ఫొలంవుకాండుం 

మనును బురోహిరునివేత ననవద్యముగన్ భార, నవుకు. చే. విణ, నిమ్నుము, వర్ణము. “సీ, వల్లము 

శాం. ౨, ఈ 3౩0౮ నవుకుం బిల్లనగ నిమ్నంబు దనరు.” అం, భె, 

నవల, చే, ఏ. 1. అండుది “కు అన్న వలముద్దు భు ౧౫౮. 

-మోనును, , లీ విక్రం గి ఆ, 8₹58.,ళంరు పాం నవుడుకొట్టు, దే. అ, [కి మిణకరించు. గ్ద్విం ఆని 
(UW 

'అన్నాతిముద్రి ది, య? ); రి (Novel) గద్య యిట్లు దేవేంద్రు. డాడినమాట, వినియును 

కథాకావ్యవి శేషము. (వాం విననట్టు విస్తయం బంది,చ్యవనుం డూరకయుండె 

నవలా. చే, వి. స్త్రీ, “క, వెండియు బవావిధవిహారణ, | శార్జరవుండు, నవుడుకొట్టెను నీళ్లు నమలెం గళ్య 
పాండిత్యము చెజపీ సింసి బడలిక నవలా పిండు పుడు ద్వి. సహరిశ్చ, సూ. అ౧ం౬, వం, 
తలిరాకుం బానుపుం దండంబున నిదురసలుపు నవుబళ్తు, చే, వి చర వాద్యవిశేవము, “కీ రాలా 
తదవసరమునన్ * రామా. ఈ ఈ ౧౦౧ శశాం. బహాదరు, మొదశే న బిరుదులు ముఖ్య నొ తెల్ల 
౧) అ, ౨9౨. జెండా నవుబత్తును ఢక్కా యాదిగలిగినరాబు 

నవశ్రాభ్ధము. సం వి, అ, న మరణదినము "మొదలు| చిన్నా లొసంగయడె. ,..రంగా, ౧, ఈ ౧౧౬ 
_ కొని బేసీదినములందు వేయందగినశ్రైద్ధ భేదము. నవురు. దే. విణ, మృదువు; 'మెత్తనిది, (శ. రు) 

నవారు. దే, ని, శర్కరా'భేదము. “సీ, శర్క_రాభేద | నవోఢ. నం. ని, ఆ, స్తీ" బ్రొత్తగా. పెండ్లియైన 
సంజ్ఞలు నవాతు బాఘోజా పులకండ నునగను| బాలిక, 
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నవోద ఎ్రకముః సం వి అ న, వెన్నం విలా 

(ఆ. ఆ ఆఅ క్రొ త్తగా ఎత్తంబడినది. 

నవ్యము. సం, వీ ఆ న, స్తుతి, ఎజ్జగలి జేర?. నిరా 

(ఆ ఆ అ క్షే నుతించందగినది, 2. రొక్తది, 

ఆధునికము. 

నవారు. దే. అ క్కి. (నవ్వఢాఆరు నవ్వుతో 

ఒప్పు. “టాం జాశడుడె పెంటతోం గులుకు జక్కవ 

గుబ్బలతో మిటారినువ్వాకేడు మోముతో. , 
దళా. .9 అ, 35౫౦. 

నవ్వించే. బే, స (కి. (నవ్వుథా* ప్రే) నవ్వునట్లు 

చేయు. “గీ. wal అ నవ్వించు 

గాని.” వైషు 8, ఈ ౧౭౩. స్వా. ౫ 
ఆ. ౯ఈ. 

నవ్వు. దే. అ. (క్కి ఓ వసించు వోసమువేయు 
“చ,,,నిముర మావి నవ్వ సురపొన్న ముఖాం 
బుజ "మె క్లం జంవకం,బు . ఫూచు. ..”పారి.ళ, 

ఆఅ. ౧౦. రామా ౨ ఆ, ౧౦౦, 2 నంతో 

షించు. ఆనందించు. “క. అని కుంభజుం డెణిం 

గించిన, విని నవ్వుచు రాము: డవల వింశతి 

._ భుజుండున్, ధనవిభుండును బోరినవిధ, మనఘా 

వినవలతు6 చల్పు నుని యడుగుటయున్.” 

డ్, రొ, లు), ఈ ఫె ఏలి; ఏ, అవవానీంచు, 

మేలమాదు. “గీ. బహువిధంబులం బగతురం బర 

వనమున, నిల్తెజంగునం గలుగు (క ౦ చెల్ల నోరి 

నిల్చి ల్సిన సక్కీ_ి చగదుంగాక, దవ్వు 
దవ్వుల నర నవ్వ శెట్టు” భార. విరా, ఈ, 

ఆ. ౬౨. భార. అశ్శం ౧౫ ఆ, ౧౭౦. స. క్రి. 

1. పోలు, “గీ, నువ్వుం బువ్వు నవ్వు జవ్వని 

' నాసికంంలోవిజు ౧, ఆరార, స్వా, ౬, అ. ౧౪; 

2, పరినాసించు మేలమాడు. “చ వనిత 

యొకర్తు,,.వారిం జూచెం గేకిసలకొట్టుచు 
బోటులు దాని నవ్వలగన్ పారి, 3, ఆ ౧౨. 

దశా ౨ ఈ రంలొా వి ఓ హాసము, నగపు, 

“ఊ...౯కవి వల్కెడుశా త్త వాగ్విసం,వాది 

దురుక్తుల న్వినలోం బండికమాళీకి “మోము 

దానారం, బ్రో, దిగ నవ్వ చేనియలు పుట్టును 

రూవక నచ నొనన్* కాళిందీ. ౧, 

అ, ఏ౮. ఆము, ౨, ఈ ౨౦; 2. వరివోసము, 

1658 

నవ్వుకొను, చే. అ, 

నవ్వులం చెట్టు డే సం 

నవ్వు 

సర్వథధనము6 జేడుచో, విరు మది పొవంబుగాదు 

విమలచరి తా” భార శాం. 3, ఆ, ఈ 3౮; 
3. వింత, ఆశ్చర్యము. “క ఒకటి గలదు వత్తురు 

వేలొకగర్భంబునకు మృతులు నుక్కిన మొ న 
క్కకు చేటిబుది పీనుంగు,నకు చ్రదుకలటె గలుగు 
నిట్టినవ్వులం గలవే.” భార. శార, 3, ఆ. ఏ ౭౬. 

నవ్వుంబాటుం ద్వ వి, (నవ్వ్శగపాటు 1 అవ 

వోస్యత నింద, “గీ, నాకతంబున వచ్చిన నవ్వం 

చాటు మూటువడం జేసీ నీకూరి, మగనిం చెత్తు.” 

ఊఉ. వారి గై ఆ ౧౯౧, ఉ- హరి ౧, ఆం 

౧౮౭; 8, మేలము, పిహసింవయలడుట. “గీ, 

నాడు గోమంకనగమున నన్ను నాజింగదిసి 

చూచినవాండవు గావె నీవు నాంటివాం డన 

"నేనును నవ్వుంబాట్కుగాదె యిట్టంట యో 

వికర్క_ం౦బు వలదు.” వారి. ఊ ౨౨, ఆ, ౨౮ 

కి. (గవ్వు+కొను) నవ్వు 

“చ, ,..మాటమాట జగడంబులు చూవి యతండు 

పోయినన్, గలకల నవ్వుకొండ్రు శభకొశల 

మాకం డెలుంగలేమికిన్ శుక, ౨, ఆ. ఏ38, 

నవ్వుటాల చే, ఏ (నవ్వులాటవదమునకు వర్ణ 

వ్యత్యయముచేం గలిగినరూవము.) 1. వరిహోనను, 

మేలము. “ఊం నావుడు నవ్వుటాల కనినం 

బవనాత జ యింత యేటికిన్, .. ..,నీవేనయు 

లాఫు నీవు మును చేసినభంగులు చే నెటుంగచేలీ 

భార. ఉద్యో, 9, ఆ. ౬౧. నైమ ౨ ఆ 

౧౬౯) 8, లీల, అలవోక, “నమ, +, రానుస్వామీ 

తానవ్వుటా, లటు లొక్క-మ్మునం దక్కర 

ద్వయము వ్రయ్యంకేనె......౫ అధ్యా, ఆర. 
౬రా పుం 

నవ్వువజుచే. ద్వ. న, (క్కి. నవ్వుంబాటునోందం U 
జేయు. “ఊఊ... అయుక్తద్వర్చమ్యున నిస్ట నవ్వు 
శల సమక కౌ నికండు విప్రవం,శమ్మ మునవారి 

చిల్హ్ల... 5 బార్య ఆది. ౪. ఈ ౧౭౯ 

+ (నవ్వులన్* పెట్టు 
“ బరివాసీంచు. “టూ, మెల్ల నొోచ్చెలుల 

శీర్పడం జెప్పిన దిట్టకూళోవై, నవ్వులం బెట్టి 

యందణు వినం గడునామునం ద్రళ్లుకొంచు, ,4 

రసిక. ఈ, ఆ ౧౧. 

. మేలము, “క అన్ఫతము పాతక మగు మైనను | నవ్వులబండి. జే, విణ, er an గలది. 
వనిశలయెడను బెండ్లి నవ్వున మృతి పుచ్చిన (శం ర 



నవ్వు 

నభ్రషల్లాట దే. వి. (నవ్ర్యులు+ఆట,) పరిహాసము, 

శీలి. “ఉట. మోదముతో సుభద్ర చెలిముద్దుల 
ండకలంబునందు స్వా మోదనిశాకక దమము 

పొందుగ నించెను నవ్వులాటశై, సీదుకపోలభాగ 

మున నిండి తొలంశెదు తేటమిన్న యో, కొ దిపు 

డే నొసంగు నిశకాంతులు మేలె యటన్న శైవ 

డిన్.” కాళిందీ. ౫, అ, ౧౩౫, వివ ప్ర ళ్, ఆ, 

౭౧. 

నపుషలుపడు. ద్వ అ క్రి న. కురి 

వసమునొందు, వ. “నీ, దీని దగ్గఆ 
జీల దీని కోడల నేల వరులచేన నవ్వులువడీల 

చీల.” మొ. రొ. బాల, ౭౫% 

నశము. సం, విణ, (అ. ఆ. ఆఘ నళించునది, 

నశించు. నం అ. శీ నాశమొందు. “దండకము. 

4 ,లోకళముల్ లోకబీజంబులుకొ నిత్యసందో 

హమై నీమవాదేహముం దుల్త్లసించు న్వసించు 

న్నశించున్ , , భాగ. ౧౦ సం. థూ 

౧౨53 కి. మార్క. ౧, అ. ౮౯. 

నళిక, సం, వీణ, (బు, త్రి త్రీ బు నశించువా(దుః 

నళియించే = నళించు, ద, , అనావృష్టిదో వంబున 

జగంబు నళియించు. ,ఎమార్క. ౨, అ, ౧౮౬, 

నళ్యల్ * సం, (ళ్ళత్ర) నళించుచున్న, 

నళ్యము, సం, విణ. (అ. అ, అ) నళింపదగినది. 

నక్వరముం సం. విణ, (ఆ. ఈ, అఎ నశించుస్వ'భావము 

కలది శాశ్వతము కానిది. 

నష్ట సం. వ ఆ స్త్రీ. సంస్పృష్ట్రమైథున యగుస్త్రీ, 
నష్టము. సం, వి, అ న, 1. నాళము 2 మజుంగు 

వడుట్క అదర్శనము; 5, చెడుట. విణ, (అ.ఆ.అఎ 

1. నళించినది; 2. మటుయగువడినది శీ. "జెడినది. 

నషి. సం, వి, ఇ. శ్రీః 1. నాళము; 2, ఆదర్శనము; 

3. పడుట; 4 నష్టము, లోటు. “ఉ. ఆయతి 

'శాని కీక ననురాలయముఖ్యము లాతం డర్గక్ళ, 
ప్లాయుతుఃడై నిజోర్వి నగునసష్టికిం దద్ధనముం 

వొరల్చి రా జాయతనంబుం జేర్చు ,. 

ర, ఆ ౨౧౮) నైవ, ౭, ఆ, ౧౦౨. 

నన, ఉభ. బే. వి. 1. దురద, కండూతి. “సీ,,, 
తీంట్రమ్లు కసి తీట తీపరమ్సు. గీ, దూల జిల నవ 
నస Sas దురద యన, బరంగుం గండూలతి 

ఆము, 

1654 కన్ 

డనుమతింవజ య త్తణు వై నబడబ.” శివరా,' 3, 

ఆ, ౬౯్వా త ఉప ద్రవము. ఊదా: ప్రార్థన 

లేచిన నీనన నాకుం చద్దదిగా నున్నది. గో క 

స్తం వి. అం ద్త్రీ* మురగ నాసీక. 

నసకిందే. చే. స. ,కి.. మోహించంజేయు, “ద్వి, 

ముసీముసీనగవులు మురిపెంపునడలు, నసకించు 

చేర్యలు నాగరకములు, కల్గ్లమోవాంబులు కపట 

కృత్యములు.” ప (సృభులిం, ర, ఆ. ౧ఈఏ. పు, 

నసగూంటి. చే. విణ, re కామోచే 
కముకలది; కామోద్రేకశము కలవాండు. “సీ, కిన 
వెళ్ళ కసరెత్తి యెస లేంగనసగూంటిపూంచోంద్హు 
తమయిండ్లఫౌంక్ర కరుగవాంసు ౧, ఆ. ౧౩ ౭' 

నసగూంటితనము. ద్వ, వి. (నసగూంటిశాతనము,) 

కామోద్రేశము. “ఊ...న్వా కూరిమిపట్టి నిట్టి 

నసగూంటితనంబున బేలంపెట్టి తౌ,రార గణింక 

నన్ను వినవా మణీ యిప్వరిలోనికక్కరిన్* 
విప్ప. ర్క ఆ. ౨౦. 

నసగూండు, బే, వి, జొ. కా'మోద్రేకము. “డం, 

నసగూంటక  జవలస్వభావలై, నారులు రూప 

యౌావనమునకొ నిలుపోవక యివ్వలన్వలక్, 

జారహికంబు సీయ,..” నాం, వంచ, క, అ, 

అరకు, 

ననగొంటు. దే. వి (నన+గొంటు) కామోద్రి 

కుడు; విటుడు. ళ్ కుచ్చికం బింళత యెజుగ 

దమ్మచ్చెకంట్సి కంటి విఖ్యాతినాతిం _2కొంటి 

వంచు, నచటిజాటలు ననగొంటు లకతనివేండ్తి 

వేండిమాందనె దోంచిరి వెల్లి "రేంచి” బహు, ౫; 
అ. ౧౦౯. 

నసగొట్టు. చే. వి. (ననాగొట్టు) శామోద్రేశము 
గలవాడు విటుడు. “క, నసగెట్టుబావనయ్యా, 

పిస వెల్టికిం దగులువడి తవింవయగ చేలా, బస'వెద్దు 

గదలకుం డెడు; వసతికి ర మృచటి "శీను వచ్చెద 

బొమ్హాం శుక. ౨ ఆ, ర ౭౯. 

నసనస, బే, వి తడినినచర్మము మొ, 'వానిధ్వని కను 

కరణము. “క, వినమును 'మెనవుచు విసువక, నన 

నస యనుకళవనంబునం చాలుంచును మృసనంపు 

రుద్రుతో డుతక, ననీయించంగ నీమె LE రాశా 

బోటీ, ” పార్వ, ఈ, ఆ, ౯౬. 

, 442 అం. భా, ద్వి. ౧౨ర 2. కామము (నసిమిరి, దే, ఏ. 1. దురద కండూతి, (శ. ర; 2 
“కీ, కూకలాశ్వయి. నన రేం జొచ్చినమ్టు, జలజంతునిశేవము, “సీ, గులకరింతయు .నీరనుట్టు 



నసు 

శంఖనఖంబు పులుకాసీ నసీమిరి బుంగపురువ్చ.” 

వాంస క, అ, ౧౮౬, 

ననుకు. దే. వి. అసత్యము, “ఆ. జల్లి బుకోడ బొంకు 
పొల్లు దబ్బణి క్లల్ణ... తనుకు ననుకు, నా నసత్య 

మభవ.ి ఆం భా. ప్త. ౧౧౯, విణ. అన సత్య 

"మైనది, సత్యము శని (శర) 
ననుగు. దే, వి, అ. (క్రి. స క్రీ" అస్పష్ట్రముగాం 

జెప్పు. (వాం వి, అస్పస్టముగాం జెవ్వమాట 

(వాం ((వా 

ననుగు, దే. వి, (సనా. అన్పష్ట్రముగాం జెప్పుట 
నస్త, సం. వి. ఆ స్త్రీ, 1. వృషభాదులకు కుట్టిన 

| " ముక్కురంధిము; 2. ఆభరణాదు లుంచుటకు 
కున నాసి కారంధ ము. 

న స్తము. సం, వి. ఈ నః ముక్కు. పొడి, నస్యమః, ప పుం, 

ముక్కు, నొాసనుః 

నస్తితముం సం. వి, అ, పుం. ముకుంద్రాళ్లు పోయుటై 

ముక్కు. కుట్టినయొద్దు. 

నస్తోతము* సం, వి. న రా ముకుంద్రాట్ల పోనినయొద్దు. 

నస్యం నం, వి, అ. స్తీ «Ll ముక్కు; ర్ట వశ్వాదుల 

ముకు6ంద్రాడు. 

నస్యము, సం. వి, అ, న, 1 ముక్కునందలి వెం డ్రుక; 

2. ముక్కు_పొడి. విణ. (అ. అ అ 1. నాసీ 

కళకు హీతమైనది;ి 2. నానీకయందుం బుట్టినది; 
తి. నాసికయం దున్నది. 

నస్యోతము. సం.జఐనస్తోశము. 
నహీ. సం. అవ్య. (అభావమును 'బెలంపును) "లేదు; 

(లేందు, లేవు, లేరు “చ నిలుకడ నున్న వావి 

నహీ చేస్తము నాస్తి... శళశాంం ర, ఆ. ౧౭, 

సా. ౨, ఆ ర 

నసుుషుండు, సం, వి, ఈ పుం, 1. మనుమ్యుండు; ర్త 

చంద్ర వంశపు రాజులలో నొకండు యయాతి 

తండ్రి. (ఇతండు స్వర్గరాజ్యమును చాలించి 

ఆగ స్స గమహామునిశాపమున సర్పజన్మ మెత్తి 

యంధిష్టిరునివలన శాపవిముక్తి నొందినవాండు ) 

నా. దే, స, అన దర్భకము. (దీనికి | వృథ మాదివిభ కేక 
వచనముల “చేను నేన్, నన్ను, ' నను, నన్, 

నాచేతి మొదలగురూవములునుు బహువచన 

ముల “మేము నేము వను, మమ్మా మము, 

మాచేత, మొ, రూవములును అనను.) 

1655 సాగ 

నావిన్నవింపం బూనునాము క్ష మాల్య దాొమహో 

(వృబుభమునకు:  గథ్యాకృమం బెట్టి దనిని” 
అము. ౧ ఆ. ౫౦. “ఊ నేము భవన్ని యోగ 

నరణిం జరించుచు ,.” శ్రీరం. 3, ఆ, ౯౧ 

చే. అవ్య. దు. “అను “ధథాతువునకు లుమున్నా 

ద్యర్థకరూవము, “వీ దకీణ గంగ నాం' 

దద్దయు నొప్పిననోదావరియు, . ,” భార, అది. 
రా అ ౧౩౯. నైవ. క, ఆ, ౧౮. 

నాంషారు. చే. వి. (ఈ నాచ్చియార్) 1. చేవక్క 

ఆమ్మ వారు. “గీ తోడు శీ రంగనాంవారు 

తోడం గూర్చి;లీల నొరయూరునాంచారు "ేలె 

సరణి” శీ రం. మా, ౧౦, ఆ. ౧౧౬, వబంధం 

౨రా౫గ; 2. స్తీ? ఆండుది, “గీ, పొలం వోయించు 

కొని యాకృపాళుమూ_ర్రి శూలినాంచారు 
పాలిండ్ల చూచుకములు, పాలచేంపున గిలిగింత 

చాజుటయును మెత్తమెత్తన నజవేత నొత్తు 
కొనుచు.” వార, ౨, ఆ. ౯౫, 

నాంది. సం. ఏ, ఈ, సీ 1 ఆనందవ్ను, సంతో 

వము; 2. పెంపు, సమృద్ది; ఈ కరారంభమున 
వేయు దేవ తాస్తోత్రము; సోటకముముందు మంగ 

భార్థము పఠించబడువద్యారి, ఓ. చేవతలు బ్రావా 

జ లోనగువారు చేయునట్లి ట్రి యాశీర్వావమ్య, 

ర్, భేరి (ఈ రు) 

నాందికరుండు, స ఏ. అ పుం. కే నాందీ కో కాదు 

లను వఠించు వాండు స్మూక్కధారుండు; 2, భీం 

'మొదలగుమంగ శ్లవాద్య మాలను వాయించువాడు, 

నాందీముఖము. సం, వి ఆ న వివానోదులకు 

ఫూర్వము పిత్రాదులను గూర్చి చేయంబడువృద్ధి 

నాందీవాది, సం, వి, న్, పుం. ఆ నాందీకరుండు, 

నాందీశ్రాద్ధము. సం, ఇ నాందీముఖము, 

నాంగటి పాలుకూరు ద్వ. ని. (నాలోటిచాలు+ వార) 

తఆకేగొజ్త, లాంగలిశై (శ. రు) 
నాలగోటిషాలు"పీరియతలివ. ద్వ. వి. నీక, జానకి" 

“క కన్నియతలమానిక నన్నాలటిచాలుపేరి 

యతివను సీరికీం, బెన్నుద్ది చెత్తుకొని చని యన్నీ 
చుడు రథముమోంద నపు డిడుకొనియెన్.”, 

రామా ౫% ఈ ౧౮౯౯, 

నాలోటిచిప్ప. ద్వం'వి. (నాగలి+చిప్ప) నాలటి 

. వణత్క నోాయటినొడగ, (శ ర) 



నాలో 

నాయటిజోదు. వై. వి (నాగలి+జోదు) వాలా 

యుధు[డు, బలరాముడు. “ఉం, లాలసరీగజాం 

కుశుడు లావున నాంగటిజోదు నైనం ౦, 

-గేలని గీటడంచి బెలుగెల్పుం బముండినెలంత 

జేలుకోం జాలినవాండు..* యం ౧, ఆ. ఈలా 

నాగోటివాల్ జోదు. వై. వి. బలరాముండు, వేంక, 

చేవ, ౨౦. 

నాగలి, వై. వి. జి. (సం, లాంగలు) దున్నెడు 

సాధనము లాంగలము. “ఊడ, అకండు నాగట 

చిరల్తినయంకనుండ్కి యేటిదిక్కున కంకయు 

శసననీయుండు, వాస్తీనాపురి...” ఊఉ. వారి. ౧, 

ఆ, ౧౦, వరము, ౨, ఆ ౧౦౪. జ్ర 

నాంగు, దే. వి. ధాన్యమునకు వడ్డిగా నిచ్చు ధాన్యము 

“సీ, అచటికెడ్డికొమాళ్ల్ నలహలాయుధపాణి 
నాంగన కడుగుధాన్యంబు కొంత” పంచా, ౧౩ 

ఆ. ఏ౯. 

నాంగురు. బే, వి నాగిని వృతువిశేషము. “గీ... 
నాగిని నావురు నాయ రనంగల గేరు ,లి అం. 
ఛా. దర ౬౨ 

నాంగిలు, వై, వి, కి. (సం లాంగలఃఎ వాలము 
కక్ష ఆయనయా జ్ఞానుస్ఫ తీక 3 శాయుచు నాగర 

మణుల్ జడత దొలలంగాా నాయన నవసుధ 

నాగటి, చాయను బుషభ మ్ల లమర సవరించు 

కీన్. అదలా, ౨, ఆ. ౫ చందా. ర, ఆ ౧౧౯. 

నారేలు = నాంలొలు, “సీ, పీపీ దున్న, నాకేటి 

మొన జచ్చు నానావిధ ప్రాణం లన్న రుం బొందునే 

యఫఘము,...” భార, అను. ౫ ఆ, ౫౮ా ఆం. 
భా. ద్వి, ౨౨౨. 

చాటారు ఇ నాంజారు. ( స్త్రీ ఆందురి ) “క 

ఆచూతముచెంగటం గని నాంచారును దొడుక 

శులులు నయమార్లాతి, స్రాచుర్యప్రాఢో డీ, 

శ్రీచాతురి మనముం బొదలంజేయుచు జాయన్.” 
ఇసృబంధ, ౨౭౦౮ 

నాంచికొను. దే వి. (నాంచుగాకొను-స్వార్ణమున ) 
1. అవవారించు; ఎత్తిళొనుు లాగుకొను, “చ, 

ఉలుకకయుండం నొండవడ నొండొకళొండనం 

నో డెనాగముక్ , బులుంగలకేండు దన్నుకొని 

పోవుతెటం. గిటులాడి చూవెం. గావలయు 
ననంగం  జేరివయి వ్రాలి దశాననునందనుం బద 

బుల నిటీకించి నాంచికొని పోయె వినోయనపీథి 

1656 స్టాక్. 

కుద్ధతిన్ రామా. ౬ ఆ ౨౧౯. భార, ప్రో. 9 
ఆ, ౨౫; 2. వశవఆచుకొను. “టా, రంగదుదార 

క్షీ రి యగుర క్కెనగంగనం బెంజలంబుమై, భంగ 

"మొనర్చి మన్మజనపాలుండం, బల్విడి నాంచి 

కొన్న రాజ్యాంగము లెల్ల నిచ్చి... నిర్వ ౧, 

ఆ, ళం; ల. అణంచు. “కము చ్నేను మేన 

నలందిన, ప్రన్ననిభసితంబు నణాంచి శ్రామవారి 

కడుక , జెన్నెసం” మంచుమలసం,చున్నా 6చికొని 

వహించు. సురనదిషగిదిన్* సౌండు. ౫ 
ఈ ౧౩౧. 

నాంచికోలు, బే, వి, (నా౭చికొొను ఛా)  ఆవవారిం 

చుట. “డా... ,ఫల్లంనుం డందజ మితి వైంధవ్య 

ప్రాణము నాంచికోలు నరపాల తలంవయగ మ క 

కృత్య మే.” భార, శల్య. ౧, ఆ, రణాం 

నాంచేం. దే, స, క్రి. అపవారించు. “ఊ వీండు 
గదమ్మ నాహవృవదయవి_త్తము నాంచినవాండు 
నుగ్యలీల అని. 9, ఆ. ౧౨౬, దశా ౨, అం 

ళోం౧. మ దొంగ. “సీ ..నాంచు నాదొం 

గయ బ్రాంచి యమురు”” అం. భా. తృ. కణ; 
2. నీటిలో పుళ్రైడుతీం, వాలము “ఫీ 

డెంపుజడపెంపు నాంచుతీవలగుంపు కలికికన్తవ 

డాలు గండుమొలు ” నీలా, ౧, ఆ ౫౬, ఆం, 
భా షః ౧౬ 

నాంయేందీంయ. దష. వి. (నాచు+తీగ 3 బాలలకు 
“సీ చడలిననిడుద కెంజడలును ముదురం బండినం 

నాంచుందిలలుం బెన గొనంగ వారి. ఊ ౭ 

ఈ ౭౪. ఇళ్లే నాంచుదీ:., చైెమ ౨, ఆ ౫. 
నాయేంద్రా చు. బే. వి. (నాయ త్రాయచు) నాం 

చులో నుండుఒకజాతిసర్పము. “వ,,+.సరీస్ఫప 
నారీపరివారంబులలో ,మసకముల _ దనివిసనక్ష 
సంచరించునాంచుందాంచులం ఇంచి మేను 
లుప్పొంగ,,.” ,వబంధ. ౧౮౬. 

నాంయేడు. దే, వి, తు ద్రజలజంతువిశేవము “సీ,,, 
నత్తగుల్ల చుట్టుడుగుల్లకురువింద నాంచుడు 4.” 
వాంసన, ర, అ. ౧౮౯. 

నాయేవన్నె, ద్వ. వి (చా౭చు+వన్న) నాచు 

రంగు కలనృస్త విశేనము. “సీ, ము'ర్తేలవందిణ్ల 
ను _క్తరగోగృవాణంబులు కరకంచు నాంచువన్నె, 

నిండువ న్నెలం. . గీ. "మొదలుగా నల్వలం ధరించి 

. ముదిత లపుడు.” (సృబంధథ,. ౨౭9+ 



నాటు, 

నాంట్ 

నాంటించే. జే. సం శ్రీ* (గాటు ధా. చే 
1, గ్రుచ్చు. “క అందటి మేనుల య 

నందనుండు శ ర్యత్మయములు నాంటించెను శృలర్యం 

దాయక నుత్తకుండు...” భార భం ౧, ఈ, 

౨రాణం. భార. అర, ౭, ఆ, ౩; 2. పాంతించుం 

క్ష సెరటీజెట్టుగ నాంటింతుం బెంపు గనుము.” 

పారి. ౧, ఈ ౧౩౬, చౌ ౧, అ. ౧౨౦. 

జే. అ క్రి ఓ ్రచ్చుకను “ఊ 
దాంటకమాన రిక్క_డలి దాళశరథుల్ తమదండి 

మూంకతో, దాంటినదాళ చూడక, ..పొ మిది 
మంచిది పోనినాటికికొ, నాంటకపోవు సియుర 
మునక రఘువీరకఠళోరబాణముల్ ౨ రామా, 

2, ఆ, 8౬. భార ఉద్యో. ర, ఆ, ౪౦౭; 

2, "పాదుకొను, స్థీరవడు. “క, మనమున నాంటిన 
మానులువిను మెన్నియుపాయములను వెడలుచె 

యధి పా” భారం ఉద్యో. ౨, ఆ ఒఅ. భాగ, 

౧౦. స్కం, భూ ౧౦౪౫ 8. కలుంగు, 

జనించు, “చ... చెళ్ళున మగునెవ్వగళ్ వొడమెం 

గంపము వుట్టెం జెమున్చె మేను మాననమున 

విన్నంబా టొదవె నాంటెం గడుం బరితావ 

వేదనల్* పారి. ౧, అ, ౧౦౦. వాంస, 3,ఆ, 

౧ర౭; ఉ అంటు తగులు, “*ట్,.,వాని 

న్ని జన్య ౦బులనైనం చాపములు నాంటపు 

పుణ్యాపరుండు గావునన్.”వి, పు, 3, ఆ ౧9౮. 

దశా. ర్య అ. ౧౫౯. న కా lL గుచ్చు. 
“పీ __అఆకం డకని, ఫఘనశరాసనముం (ద్రిఖండం 
బుగాం జేసీ నారాచ మొక్కటి నాంబె వేని 

భార ఫీవ్ష. ౧, ఆ. ౫౬. ఊఉ వారి. 3, 
ఆ. ౬౦; 2. (భూమిలో మొక్కలు లోనగు 

వానిని పాతు. “గీ, నాందె ముందారకరువులు 

తోటలందుి భీమ. ౫ ఆ. ౮౭. వను 
ఆ. ఇర; 8, లగ్నముచేయు, “ఉ ..అనంత 

జేవల్యానందము దానియందు మది నాంటుము 

మానుము నీచభోగముల్ . భర్హ్భ. వై. ర౦. 
నైవ. ఈ, ఆ. ౬౩3; 4. కలిగించు “చ, 

అవోర్యహటములు నా టీన నాటులవెంబడిం 

బడిం,బడిం బడునీరథారలు సువర్వులు నించిన 

పువ్సవృస్టి౨ై వడి 'వెలయించుదంభకిటివర్యుని 

మనది న్యా శృయించెదన్.” చందా. ౧ 

౪, ౭3. వి, 3. రంథ)ము, గండి చంద్రా. ౧ 
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నాంటుగొను, బే. అ. 

నాంటు 

ఆ. ౭౭; 2 వరి, "దెబ్బ (కీ ఫలు మొన 
నాటు "లేర్చడినకమోఏతో 6 జిటుఇెము టంటు 
ముంగురులతోడ.” ౫ మృ. వి. ౩, ఆ, ౯౧; శి, 
నాట్న ము, మొక్కలు మొదలగునవి పాఃతుట. 

(వ్యవ) ఆచేనియందు నాంటు ముగిసీనది; శ. 
భూమిలో దిగినపర్వతము లోనగు వానియడుగు 
భాగము కుదురు. “గీ, నడుము చతుర శ్రోవృ.క్త 
మొనాంటు గలిగి, ధనధ గాయికకనకరత్న వ, వ తొన్క 
కిరణములు నాలుకలం గోీయుకీలములు?. నుర 
నగంబు విధూమాగ్నికరణి మెజయు.” వఠావాం 
౧౦ ఆ, ౧౦౪. 

కి. (నాయటుషేకొను.) కేం 

'పాదుకొను, స్థిరపడు. “పీ పాపంబు లొకభంగిం 
బ్రిషయం బందిన నామో౭ద దృఢళ క్రి నాటు 
కొనును నామాంద దృఢఛ క్తి నాంటుకొన్నప్వుడు 

ధర్మంబు వర్షించు: దరతరంబు”ి భీమ. ౫ ఆ, 
౧౫౭. వి, పు, ౭, ఆ ౭6; 2. కలుగు, సంభ 

వించు. “గీ, ఈత్షణంబున నాంటుక్ఫిను పొటు 
మది జిత్తగింపవే పార్టి వేంద్రణో 

౧ర౫% వి పు ౧, ఆ. ౧౫౬ పొంతుకొను, వళ్ల 

పొజు (వా 

జను, Dy ఆ 

నాంటుకొలుపు, దే. స, కి (నాంటుకొను ధాం దీ 
[ అతుకకొనం జేయు “గ్ తెధవ దతనికంఠంసుం 
డ్రైవ్వచేసి, వ్రెల్చెం దలనధ్వరాగ్నిని వీరభద్రు జా 

పృళాపతిమెడ పైని నాక్షణంజునగుచుం భౌచేలి 

కలం చెచ్చి నాటుకొలిసి”” భీమ, ౬ అ. 

౫౫౯; 2. పుట్టించు, కలిగించు.“సీ ఆయ్యింతికడ 
నిల్చి యనువునం గాంతకు నకు మది రాగంబు 

నాంటుకొలిపి*ోదశ, ౬, ఆ. ౧౨౧; 8. పొదుకొనం 

జేయు. *క ,.. నామౌందం గనికరంబు నాంటు 

కొలుపుచున్.” అచ్చ. సుం. ౯౧, 

నాంటుకొలర్చు = నాయటుకోలుపు. 1. (గ్రుచ్చుకొనం 

జేయు) *వ..,నూటిగ నీంటియలు' నాంటు 
కొల్పి యునురు బెడల మోంటుచు ., “అచ్చ. 

యు. 9౬6; 2 (పాదుకొనంకేయు) “ఊఊ 
నావుడుం గన్యకామణి మనంబుకం గూరిమి 

నాంటుకోల్పు నాాభెవజుచాణముల్ మిగల 

బజ్జం జరిం చిన దాపు ఈ ౧౨౬ 

నాంటుతీజబు చే, అ. క్రీ" (నా:టు+రీజు.) మొక గ్రా 

మొదలగునవి పూంతుకొని చకంగా వ్యాపించు, 
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“జ కరిళలిర మాడ నణ్జుఖుడంం డవున వ్రే వే యుడు? 

గుంభమొ క్లీశో, క్కరే _మసిధారం బీళ్చినలాం 

చారకుభంగము సూచి నవ్వును౨, దరజయె-కాంక 

కారికర + కాంతియొ కాదసి నాంటువీఆి విస్ఫు 

రదవదాకఖడ్లలత ఫూచెనొ నా జయమైైకృ 

బంవదన్.” కు. నం, ౧౨, ఆ. ౧౮౫౨. 

నాటు దేటు, చే, అం శ్రీ (నాయటు=-దేఆు.) జనించు, 

పుట్టు. “చ. ఘనవదనాల వాలమునం గ మ్రవచ 

న్పుధ నాటుడేణి చిన్నినగవువెన్నెలం గలసి 

చిక్కీనయపవ్పవడంపు మోనులోో యన రదనాళి 

యింపొనళ. ,.* కాళిందీ, గి, ఆ. 3 ౧౦ 

నాకీ 

ర్, ఎడల, 'చేదర్భ కము. “పీ జేండు పోవనినాయు 
నిమ్భలం బిమహాయక్న మంతయు నని. , భార, 
ఆది. ౧, ఆ. ౧౧% నవ. స్క ఆ కాల 6. 
జేశము. “ద్వ. నాండెల్ల నేలెడునాండు నాపీన్న, 

నాందోొక్కనాం వ్ నడురేయిం బోయి, , 

రం. రా, అయో ౧౨౨. ఫు కు, సం, ౧, 

అ. 13; 7. ప్రదేశము, “ద్వి, పురములు బేళ 
ముల్ ఫుణ్బ తీరములం నరనుతం బగునాట్ల 
నాట్లు కం. శై ద్వి, వారిశ్చ. వూ, షం 

వం; "ర, జనవదము, వ వళ్ల “సీ, నాడు నా జన 
పదనానుజేయం టెడ్ అం. ఛా. ద్వి. ౭. 

' నా౭టువడు. ద్వ. ఆ. (క్కి. (నాంటుశవకుఎ తెగు నాండునాండు. దే. వి, బొ, (నాఃడుశే నాడు 
నఅకుడువడు. “చ. చిరముగ నొల్వువడ్డ నర 

సీంపునికంతెను 'బిద్దవే శిరంబురలలగ నాంటు 

వడ్డజల జోద్భవుక ౦టేను బెద్దవే, కు. సం. 

ళో, ఆ ౭౬, 

ాంండిక అ నాడు. (శాండుశాఇకం-స్వార్థ మున) 

జేశమే. “క. అన్నాతియు నొడయందు నటు, 

లన్న రని నీవు కోన కరుజంచినచో, నన్నా 

యన్నాండిక యన్న న్నా యాంగుకొనం జాలు 

నట్రిజ ఇెపుమాలో అచ్చ. అయో, ౧౧౦. 

నాడు. బే. వి బొ. (బ. నాట్లు నాట్లు 1. 
దివసము, రోజు. “క. మోటు గలరాజరథికుల, 

నాంటికి చేవుర వధింతు నరుశరములు నోనాంటి 

బడవె చునంకకు, వేటా డెద ద్ర తిబలంబువీరుల 

ల్లన్ భార. ఉద్యో. ఈ, ఆ. ౪౦08, భార. 

ఆది. ౧, ఆ. రా 2. ఆదీనము. “గీ. నాండు సభ 

నాడీనంకయు చేడు చేయం, నట్టులున్నాండు 

మొనకల ననిలనుతుడు.” భార, ఖమ. ౩3, అ. 
26, భోం ౨ ఆ ౧౭౯౮ ౩ సమయము, 

కాలము, “వ...కని పుట్టిననాండ చూచిన 

వాండు గావున నవ్వు డెబుంగఆజీరక, , ల భార 

ఆది. ర, ఈ ౧౬౬ భెగ, ౯, స్కృం, ఒ౬గా, 

దినదినము, (వృతిదినము, కడ అత్మ తురగంబుల 

శిల్లశు నన్న యు మయా నర్శి లీ నిల్సి యూాయియు 

బి యంబుశు నామెడ meses, బే 

వహించుచుండ నడపెం దనతమ్మలలోనివాని 

గాన్ భార విరా. ౧ ఆ. ౨౬౭. కాశీ. ౨) 

అ. ౫౨, “క భావించి నా౭డునాంటిీకి, వేవిధ 

ముల మిగులభ _క్లివినయంబులతో, దైవోపచార 
ముల భూబేవో_త్తముం గొల్చెం గుంతిజేవి నియ 
కయి.” భార, ఆది. ౭, ఆ. 3౨౨. 

నాండెకాడు దట్టి వి. (నాండెముషాకాండు) 

వెశ్యుండుం సాం, వి, మాన. ఒీ3 విం, నాందెము 

కలవాడు. (శ రు) 

నాండేము. వై. విణ (నం, నాణకమ్.) శ్రేష్టయెనది; 

మేలైనది “ఊ పాండియు6 బంటయుం గలిగి 

పంకవిహీనమనోహరాంబువుల్ , వేండిన చెల్ల 

చోట (బ్రభవింవల భానుండు కీతభానుండుక్ , 

గాండినమేఘకాళిమవికారము దూరము నీయ 

చఇెంతయక్ * నా.దెము చూపె శారదదినంబులు 

నిర్మలమౌొక్రి కాకృతిన్.” పాందు. ళ్, అ, ¥3, 

అచ్చ, బెల, అరె, 

శీ. ఆసమయము, ఆకాలము. “ఊఉ. జేండినవేండి | నాంపతాయి. చే, వి. (నాముశతాయి.) నామువశే 

మాట నృపవీరుఃడు సైపక కర్ణ రంథమఃల్, 
నూ౭డినభంగి దాశుటయు నీరా మనంబున 

నున్నగా నుండుతాయి. (వా. వివళిల. దీనిని 
తక్కిన ఆచోట నొప్పి వలకు ఆని శర 

నొచ్చి నిన్ను నే నాయం నృపాలపుత్రి వని|చాక. చే. స = (అనుధాకువుయొక్క_ వ్యతి 
నీ వరించితిం గాక యిమెయిక్, నేం దొక 

"కాలసర్ప మయి నీవిటు సేయుట నాకు దోయినే” 
ప అనక, “చ కొలటి 
యొజుంగ కిట్టివలుకుల్ చలుకం దగు నాళ, 3” 
భార, అది, %, ఈ P03, కానీ, ణా ల ౧9౧ 
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నాకబలి. నం. ని. రం పుం, నాగవల్లి వీవానశీంగముగ 

“క్రీ 

పొలంపు మూటలో నాకబలిక ర్యములు నల్చిల 

ఐదవరోజున చేయుసంస్కారవిశేవము. 

కళా @ ౪, రావొం 

నాకముం నం, వి, యత్తు పుం. 1, స్వర్ణ ము థ్ 

రి ఆకాశము. 
వ క్రి శ 

నాకవనితం నం, సి ఈ ఏ ష్ "hs జేవళా్త్రీ; 

రి అవ్పరన, 

చాకనదుండుం సనం వి, ద్. పుం. వేలుపు. 

నాకొళనుండు. మెరు 

నాకి, సం ఏ. న్, పుం. వేలుపు, జేవత. 

నాకిని సం, వి, ఈ, శ్రీ" చేవతా సీ, 

నాక దే స (క్రీ. L 'లేవానకు చేయు,నాలుకతో 
రాంచి తు “కీ స్వ నన కాదిదివిజిమన్కగి 
ఫాలగోవీచందనపుం డృ డృవల్లికల్ నాకి నాకి” 

ఆము, ౧) అ. రో స్వా. ఈ, ౬౦; 2. తాడు, 

స్పృృళించుం “కంంధగధథగ లర్చి,స్తుంగత 

నింగులు నాశడునింగలములు నాల్హుచెసల నిడు 

కొని కడంన్,” స్వా, జ ఆ, ౨౧. 

నాకులము, సం విణ, (ఆ. అ, అ) నకులసంబంధ 

మైనది. 

నాకులి. సం. వి, ఈ, స్త్ర 1. సర్పాతీశ్; 2. తెల్ల 

వాంకుడు కో 

నాకువు. సం. వి ఈ పుం 

2. కొండు వర్యత్రము. 

నాకేశు:ండు, సం. వి, అ, పుం-స్వర్లైధివతి,-ఇం ద్రుడు. 

న్నాక్క కము. సం వీ. అ. “పుం, మొసలిమూతినక్క. 

విణ. (అ. ఆ, అ నక రసంబంధ మైనది, 

నాగ. ల. విణ. (సం, క 1. వూజ్యము. 

. (య్య నాగబెత్త్సము); 2. పెద్దది. (శ. ర) 

నాగ(డు. వె. వి, (సం. నాగి) జేవుండు, (శర) 

నాగశేసరము, సం. వి, అ. పుం, ఒకానొక మొక్క 
జాగ కేసరులం, వ వి. బ. (సం, నాగశేసరాః.) 

' థాన్యవి శేషము. “సీ నాగశకేసరులం చెన్నంగులు 

కరువులు భోజన్నప్రియములు రాజనములు.,, 

ఇకో. 

1. పుట్ట, వల్మీ కము; 

శాలి గీ, ధాన్య మెసంగును ,.. ., సార ని 

మాన ౫r. : 

నాగ గచ్నిరు, ద్వ. వి. బకజాతిగ న్నే దశ, ళ్ 
. నాగగబ్నెరులు మూనాళ్లసొబన.” భల్దా, 

పె ఆ(శం:రం ౧.౨ we 
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నానచూడుండు, నం. వ. ఆ, పుంాానాగములు 

శిరస్సునందు భూషణములుగార గలవాడు = 

శీన్చండు 

దాగజము. నం. వీ, అ, న ఓ సిందూరము 8 తగ 
రమ్ము వంగము, | 

నాగజిహ్విక నం. ఏ. ఆ స్త్రీ, మణిసిల 
నాగదాళి, దే, వి. ఒకజాతిముండ్లచెట్టు. (శ. రు 
నాగచేశడు. ద్వ. వి పెద్దనేరేడుళి. (శ. ర) 

నాగప దే, ఏ. నాగవల్లి. (క ర 
నాగవడగలదండు మిని. సీ న్త్రేకంఠభూహావి"శేనము, 

“ద్వి. భానురం బగు శో పడగల దండ, యానలం 

శేక నీయతివ నీదండ.” ద్విభాగం౧౦. (శ రు 

నాగవడగలుం మీ, మి బ, పొముపడగవలి నుండు 

కర్ణ భూసోవిశేవము. అం, భె, ద్వి ౧౦౮ 
నాగవసాని. వై. వ (నాగబశసాని నాగవల్లి 

నడపెడిము'త్తెదున. (శ. ర) 
నాగపువ్పము. సం మ అ, పుం. 1. పున్నాగమ్ము 

జొన్న శో ఓ, సంపెంగ, చంపకముళ్లీ; లే.. నాగ 

శీసరముకోం 

నాగం జేరు దష. వీ. ఒకజాలినర్నము. (క్ట పర్లి 

దంబున ద్రణృవల్హ నాగులు నాలో ఇంశెరనకు 

బొట్టపె ఏం జేరలంనుల* చ్వాః రం ఈ ౧౦౦ 

“కీ నాగప్పసాని నావసాని యనంగ చాకబలిచి 

రంటి నాము “మెసంగం ఆం. భె ద్వి, ౧౦౮ 

చాగబంధ్ధము. సం, వి, అ, పుం, 1. అభినయనాన్త' 

విశేనము; 8. చిత్రకవిత్వములోని .సర్సాకార 

బంధము; శి. నుర్షబంధవిశేమము ; ; ఉవస త్త 

విశేషము. *వ.. .నాగబంధంబులు బూజాబంధ్ధం 

బులును . = , అను పేళ్లు గలపుట్టంబులం గట్టుకొని 

ద్వా, క ఈ ౨౦౬. జ 

నాగబెత్తము, నై. విం ss మంక్రవూత 

మెనచిన్న "పేము. “చ కరమున నాగ బ్బెత్త  హీమును 

గాత్రమున. న్నునుబూది యొపష్పలా, నరుదుగ 
జోనరా లొక తె యచ్చటికిం జనుజెంచెం 

గ గ్ర, క్క-నన్ లో శశాం, ర, ఆ, ౯౮ా కళా. ౨ 

ఆ, అ ; 

నాగ భూమణంండంం సం, వి ఆ. ఫుం, శివుండు. ' 

నాగమల్లి. వై, విం ' ఒకజాలినుల్లెళీ. ఆం, భా, ద్వి 

గన, బె . ఛాన్యవిశేనము గన్స్ చతు కల) 
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చసేగమల్లెలు తీంగెమళ్లైలు. కృష్ణనీలాలు 'వెలువ 
డాలు. , గీ ఆడి యగుసేర్టునలుగువ గ్లకని 
యింటునుండు.44.=.౪”వాంన, ఈ, ఆ. గి౨రాః 

బంధ, ౧౧౨: 

నాగమసాని = నాగప్పసొని, “మ. కపప గూర్చిన 

కౌవ్వుతోం బసుపుమిన్నల్ వేబునె మోముతో, 
గరిమక్ . చాగమసెాని ప్రోలు షం 699తువై 

దూర్యముల్ ౩ మురయంగాం గడు నొప్పె నాక 

బలి...” వేం వంఛ. ర ఆఅ, 5౭౦. 

నాగమే,.నర వీ, అ, పుం, 1, పాము, త్రాయచు; 2, 
: పౌాళతాళీలోకమున. వసీంచు దివ్యసర్పజాతివిశేషము 

; ..(అష్టనాగముకుఅనంకుండు, వాసుకి తతకుండు, 

౧. శంఖపహిలుయ కుళలికుండు, వద్దుండు; మువీ 

పద్దుడు. కరో్కోటకుండు); ర. వీశుంగు; 4, 
: కొండ, ర్ మేఘము; 6, చిలుకకొయ్య; 7, 

'జేవామందలి ఊపవాయుపులలో వానగ్యారమం 
.. దుండుడొపవాయునవ్చ; 5. గవాము; 9. నాగ 

శీనరముశొ) 10. పున్నాగము, పొన్నశో; 11. 

ముస్టెశీ* న కే. తగరము; సీసము, 8, ఒకానొక 
కరణము. (జ్యోతిఎ; కీ. అనశ్లేహైనత త్రము. 
ఏణ, (అ. ఈ అం) 1. కొండలకు సంబంధించి 

నది; 2. క్రూరముు 3, (సమాసమం దుత్తరపద 
మై నప్పుడు) శ్రేన్టుండు, (ఊదా: , పున్నాగము, 

పున్నాగుండుం, మొ 

నాగము స్తె. వె. వి. భద్ర మ_స్హకమంళీ, (శ. ర 

నాగరంగము. ౩ సం విం పుం, నారింజై?. 

నాగరకండు. సం. విణ, (ఆ రికా, అఎ 1. నర 

. మందు పుట్టినవాడు; 2. నేర్పరి వ ధ్రవీణుండు; 
3. నగరదురభ్యాసములు ఆలవడీనహోండు; శ, 

దొంగ ర్. శిల్చి. 
నాగరము. ఉభం బే. వి, స్తీ శిరోభూఘావిశేషము. 

(వాం సం వీ. ఆ పుం. 1. నారింజి?; ఏ, 

కపటము, "మోసను, 8 నోరంటళో న. 1. సొంటి; 

2, ఒకజూతిము స్తే 3. రలిబంధసశేవము; శీ. 

జకానొకలివి. (సంస్క్భృతభావ యీలిపిలో 

వ్రాయయడును) “గీ వటనులందు నాగరలిపి 
వ్రన్ఫుటముగు వరమషీతూలికారేఖ . లాసీనట్టి, 
య్ద 'శాగమ్మగ /0థ మత్యాదరమున, వ పకి 

సో బోధించు సద్దురుండు. ౨ కారీ Pa అఆ. 

. కర బిల. (ఈ ఈ అ.) కే నోరన్లునః బుట్టి 
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నది; 2, నగరమున నున్నది; 8, నగరమునకు సంబర. 
థించినది. 

నాగరి. సం. వి. ఈ. స్తీ 1. ఒకలిపి 8. వట్న 
వాసపునస్త స్ ౧ 

వారిదే సం విణ. (అ. ఈ. అ కే, నగరరతణ 

మందు నియం క్తుండు; 2. నగరమును రశ్నీంచు 

వాడు. 

నాగరుయడు. సం: వి. అ. పుం 1. పౌరుడు 22, 

మగనిసోదరుండు, చేవరుండు. 

నాగరుకము. సు. వి, అం పుం. నారింజళీ, 

నాగలోకమం. సం, ఏ. అ. పుం. పొోతాళము. 

శాగవడిగలు* వె. వి బ కర్ష ర్ల భూషావి'శేషము, 

“కి మునపాటము శ్తె ముంచిననాగవడిగలు బిగ 
వొవ్బం దొడిగిన బో చెవు. గీ, లానర, , రా, 

వి ౨, ఆ రర. 

నాగవలి = నాగవల్లి. (పెండ్లిలో తుదినా౭డు చేయు 

సంస్క్మా_రవి శేషము. కొందలM దీనిని ఐచవశాందు 

కొందు నాలవ నాడు. జరిగింతురు-' అ. అటుల 

దినచతుషస్ట్రయం చైనయంత  న్యాగవలియును 

నొనళక్చి తావరుండు.” ఇందు. ౬, ఆ. ౬౬, 

ఆం. భె ద్వి- ౧౭౮ 

వాగవల్లరి. నం, = నాగవల్లి. 

నాగవల్లి. ఉఊభ. బే. వి. (నం, నాకబలిఃఎ “పెండ్లిలో 

కడవటినాండు చేయునంస్కా_రవిశేషము. గక 

తగం వబ్రాశనయును. దీజీచి నగవులపను లైన 
వెళుక నారవనాం డొవ్వుగ నాగవల్లి సీయం, 

బగడపుటుప్పరిగాలోనం టడంతుక శెల్లన్.”” యః 

ర, ఆ ౧౧౦౪. రాజు చ. 8, అ. ౧౭6౪. 

సం వీ ఈ స్త్" తముల షాకు లీ, ఆాంబూలిళీ, 

నాగవాసము, ఉళ్, చే. వి, 3, గంటలోనిచీల, ఘంటా 

(పృతీకము. “గి నాగవాన మన ఘంటాప్రతీక 
మునకు వేళ్ళలకును 'బేరు విశ్వనాథ” అం, సం, 

నానా. ౨౪; 2, గొండైము తగిలించుటకు రెండు 

కొనలు వంచి బిగించిన యినుపకమ్లు. “చ. కులుకు 

"మెలుంగనం గంపుకణీగోళ్ల నమర్చిన నాగవాస 

పుంనగొలంకల జాళువా గలునగ్యల్ల 6 దగుల్కొని 

=== "చంద్ర. ౧౩; ఈ, ౯౧; 38. వేళ్యాసమూ 

హము. “సీ, ననుపుకాయడై వేల్పనాగవానము 

గూడి నుహిమ గోల్పడియె జీ మాందకర్ణి ”.స్వాః 
౨ ఈ శకి, అం, సం శానా, ఎర క 
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బోగము మేళము. “ఆ, నాగవాన మనంగ నామ ' నాగు వై, వి. (నం, నాగజి పాము, “ఆనంది 
నమొ వేశ్యాజ్యనంబు మేళమునకు నంబిశేశ ఆం. 

నరం మాన, రా ఆము. ¥, పై ప్ై నం, టై 

అ. పుం. నాగలోకము. 

శాగచ్రేలిమి = నాగవల్లి. “క,.,నుదముల్క వ్రేలి 
మిగుల నవల నాగమ్రేలి మొనర్చన్.” ముకుంద. 

కి, ఆ. .ల౨౯౬. 

నాగనంధవము. నం, వి. అ. న, సిందూరము, 

చాససరము.. వై. వి, (నం. నాగన్వరణ) 1. పాముల 
వాం డూందెడిబుజ్జ. “గ్ మిహివదంబుగం బాముల 

మింగ డూడా, భోగిరాజులు నంర్థింస నాగ 

సరము. ,కీ శా. ౨౨౦కి; 2. పాముల కానం 

దము గ లిగించుస్వరవి శేషము. “నగ, , ఆలకించి 

వ. నాగ నరముల (మోత యన్నాగరి 

కుడు. డాం ౨౧౯. అం. భె. వ" ౧౨౯); 

లే. సన్నాయి. “ది. కంచుకొమ్ములు బూరగలు 

చాగసరము, లంచితవటవాకాహూళములు సరమ 

ద్వి, నల. ౨౫ భె గరగర య. ర, ఈ ౧౫౮ 

నాగస్వరము సం, వి, ఆ ఫం. 1. పొముల కానం 

దముం గలుగంజేయు గానవిశేషము; 2. పాముల 

వాం డూంబెడిబుజ్ఞ+ “క, నాగన్వరనుషిరనరు 

న్నాగవరాళ్యాది వివిధ నానారాగ, ప్రాగల 

చ్రకటఫణా, భోగము లై యాడణాళ్చె భోగీం 

ద్రోంబుల్. లే శ్ర డా. ౨౨౦. 

నాగాంతకము, సం. | అ పుం 1. గరుడవక్నీ; 2 

చెమిలి 8, సించాము* 

నాగారి. సం. వి, ఇ. పుం. కే, గరుడవశ్నీ; 2. నెమలి; 
లే సింహము. [నెమలి 

నాగాశనము, సం, వీ, ఆ, పుం 1. గరుడపటీ; 2. 

వాసి, సం, మ ఈ స్తీ 1. అఆంజేనుంగు, 8 పాతాళ 

లోకము; ర. ఆండుసర్పముూ శీ, నాగజాతి స్త్రీ 

“క సీరం ములం దొ వ్రియు న్యానీగీకములందు 

విని,***'ఫారు ఆది. రా ఆ. ౧౩౧ పుం. ళివుండుం 
విణ, (న్. నీ. నొ) పాములు కలది, (ఫపుట్టమొ) 

నాగిని, ఉభ. వె, ఏ. (సం. నాకినీ) లోకాంతర 

౫కయ్హె జీవత మైనము త్రేదుప. (శ. రృ సం వి 

ఈ స్తీ. 1, నొల్లచిద్దుక్. “గ్ల నాగిని యగు, 
. గొల్లి డ్డన,. అం. ఫా. ద్వి ఓక్క రె నాంగసరు 

వావురుళి fA, నాగిని నావురు నాయ 
రనల ఆం. భె ద్వి ఊ&౨ి 

యెక్కుగిక్త నాగులు సొమ్మలు,, వెన్నం 9, 
అ. ఏ౯. అం భా, సః ౧౪౬, . 

నాగుంబాము. ద్వ వి. (నాగుశపాము క్రౌంచ, 

“వీ __నాగుయా మనం ర్రాం చన ఫణి దనర్చు.” 

అం. భా. చ ద౧ర౭. అచ్చ. నుం, ౪. 

నాగువడి గెప్రోగులు, వె. వీ బం పామువడగపోలిక్ష 

గలకర్ణాభరణ విశేషము. “గీ, వెవులనాగు, 
రోగులు మెలిగొన్నవచ్చడములు ననుర,, ౫” 
వేం వంచ, ౧, ఆ. జంగ, 

నాగులవడగలు, వై, వి, బ, పామువడగపోలీక గల 

కర్ణ భూషావిశేవముం. “చ, , , , వెన్నునందొలశెడు 
నె_ర్టిజుట్టు 'తెలిదుప్పటి సీనులనూనికంపునా, 

గులవడగళ్ రహిం దగ నొకొం డగుయింటరి 

బోయ డుద్ధతిన్,” కవల, ఈ, ఆ. ౨౦౨. 

నాగువు. వై వి (నం నాగం పాము, “గీ, కుబుస 
మూడ్చెడిమేటినాగువును బోలె.” ఫీను, ౫ "ఆం 
౭0, చెప. 8, అ. ౧౫, స్ 

నాగేందము. నం, వి, ఆ పుం. కః సర్చ్పరాజము; 
ద. శేపాహి; ర. గజ్యక్రేష్ట్రము; శీ ఐరావతము. 

నాగోదము, సం, వి, అ. కనీ ' ఉదరర్రాణన. 
నాచి, జే, వి, (త నాచ్చిఎ) స్త్ర నీ “గీ కలికి వల్లిక 

చేజెలం గన్నతల్లి, వాసి ్మ్మకయట్టిపోలాన 
యిల్లు; చక్క మెస్పులమాహురమ్హక్క_ ' నాచి.” 

శ్ర డాం ౧౨౯ 

న. సం, వి, అ, పుం రాగవిశేవము. Cee 

వాలారుం గొనగోక్ల నీ నలసతల్ వాయించుచో 
గాటకుక్, మేళం వనం నిన్న మొదలుక్ 

నీవంటమిం జేసి... స్వా. 3, ఆ. ౫౭, వోంస, 
గే ఆ రిలరం 

నాటకము. సం. వి, ఆ, న. 1. ళ గాయరవలో 

నొకరసము వ,ధానముగా నుండి వ వఖ్యాశచరిత్ర, త 

మును చెలపుచు అయిదు మొదలు బదివజకు 

అంకము లుండుదృళ్య వ, వ,బంధము; £ంన _రృనము, 

“దండకము, , నోవర్ణనక్షోత భ్గ సకందరమోణో 
గృీడించువిన్నాణి “పిన్నాటకం హైనకాల్ల రాళ్ల 
లక్ గల్వ పెన్షట్కుటలక్ నల్లడక్ 'జిల్ము. 

చమోముజాలీల్లి శోభిర్ల, +.” పాండు ళు ఆ, 
౭౭; ర. చరిత్రము. “గీ 'శుండరీకాయునకు 
భాలివ్రూజ లిచ్చె?' నంయమూుల చోడ. అది 



నాట 

కన్న శ్యమమునందు, నాఠో విందు మయ్యిరువుర 

కాటకంబుం శెేప్పీ చెవులకు బండువు సేయు 

మనధు. ఊ హరి. ౨, ఆ, 8౭0; ఉ. కవటో 

పోయము. “డ్ ఠి +నామెగమోటైై వలని 

చాటకముల్ భుటియించి రుకిణీ, కామిని 
మా౭దటం “లుగ గెరనముం గు నయం 

బియంబుం దా, "జేమియుం గాననీక యిట నిన్ని 

దినంబులు నన్ను 6 జేల్చె*, పారి. ౧, అ. ౮౯. 

నాటకసాల, వై, వి® (సం నాటకశాలా) నాట్య 

శాల, *చ...ఓఒకవేడియ నాటకసాల మేడపై) 
నిలువున నాడుచుండి...* స్వా, ౫, అ, ౬కి, 

నాటకీయము. సం, వీణ, (అ, అ, అఎ నాటకనం 

బంధ మైనది. 

నాటకుండు, సం. విణ, (ఆ. టీకా. అ) నటుడు. 

నాటనము. నం. వి, ఆ. సుం. నృత్యము. 

నాటి, నం విణ (న్. నీ. న్) నటించువాండుం 

శాటిక. సం, ఏ, అ. స్త్రీ, ఊవరూపోము లెడిదృళ్య 
కార్యములలో నొకటి (ఇది నాలుగంకములు 

కలిని స్రీ సా త్ర బహుళముగా నుండును. ఇందలి 

కథ కల్పితమై యుండును, నాయకుడు ధీరల 
లితుం డగురాజు. నాయిక అంళఈపురసంబంధ 

గాని సంగీత వ్యాపృత గాని అయి నవానురాగ 

యగురాజకన్యక, ప్రాఢయు నృపవంళజాకయు 

నగుపెద్దభార్య యుండవలెను, ఇందు ,వృత్తి 
శె శక 

నాటిరము. సం. విణ, (అ, అ, అ) అభినయింపం 
బడినది. 

నాట్యము. ఊభ, జే, వి, మల్లవిద్యయందలి విసరు 

లలో నొకటి. “వ,,,ఆంకృటీక టీక నాట్యము 
** ముదలగుపదునాలంగు వినరులు, , ౨” ప్రబంధ 

శిరా సం. వి ఆన కే, నృత్యము; ర్త, నత్త 

గికనాద్న్వాత క మగులాస్యము; 8, నాటకాది 

దళరూవకాఖినయము, 

నాడనుం సంం ఆ నాళము 

నాడా. హీం, వి, సన్ననీనూలుపల, (శ. ర) 

నాడి. సం. వి, ఈ స్త్రీ, 1 నరము 2 గడియ 
కలము? 3. నారికుజుపు; కీ, ఈనె 5. కాడు, 

నాళము; 6. గొట్టము, లోని; 7. మోసకాని 

; కడకు;మార్గియ. ల. ఒకజాలిగతికళ్ 9. వాత 
పీ య్లన్లోవ్యకాదులలేో నొకటి; 10: ఇడ, సింగళ్ల 

1662 జావా 
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నుషుమ్న 

(యోగ 
నాడింధము(డు సం, వి, అ. పుం-ానొట్ట మూదు 

వాండు-కంసాలి, స్వర్హ కారుడు, 

నాడీకేలము. సం, = 'నారిశేళముం 

నాడ్మీవ్వణము, సం, వి, అ, పుం. నారికుణుపు, 
నాడు. బే, అ. శీ l. బాటు, గుచ్చుగొను. గ్ 

కాడె (గ్రున్సెను దొలివెుు నాడె ననలునాంజె 

ననుమాట కర్ణ మా నాగభూవ.” ఆం భా, తృ, 

౧౨౨; 2. విణుగు, ఖండితమగు. “చ. జనవరి 

వేండికూపుల భుజంబులు చచ్చి యురంబు 

లుచ్చి య్యాననమలు వాండి చాపములు నాడీ 

శతాంగము లాడి యము గ కేశనములు నూడీనన్, 

+” కరు ల ఆ, ౧౦౦. స, డ్కీ* బాధించు 
పీడించు. “చ. అనలునిం గాండుచుం జముని 

నాడుచు రాశను నాడుచుం గహక్టినొనలు 

చూండుచుం ధనదు ప్రేవులు దోండుచు,,.ో 

కరకు, న్య ఆ ౧౨. 

నాడె. చే, వి నడుమ నూలికండె నుంచి 'ేనెడు 
స్తాలెవానిసాధనవిశేషము, తురి. “సీ, ,., పరిపరి 
యచ్చులు చరికండ యూడితఈ చీడుదబ్బలు 
దండె చాడె కోల పహాంస, ౨, అ, ౧౧. 

నాణకము. సం, వి అ న రూపాయ లోనగు 

నాణెము. 

నాగొక త్తే, వై, విణ. (నాకొము+?క-ర్తె) నాణెము 

కలది. (శ. ర 

నాణెగాండు, ద్వ వి, (నాణెము కాడు.) నాణెము 

కలవాడు. సీ, చేశండుబవియ్యాలయోశనుల్ 
దినువానిం గోణంగి వీవలనాకౌ గాని.” ఘటికా, ౨, 
ఈ, ౧౪౬. మ 

నాగము, వై, వి. (నం. నాణాకమ్) 1. శుద్ధదీనా 

రము. (ము, ద్రింపబడినరాగి వెండి బంగారముల 

బిల్ల అని శ ర “గీ. నాతి మనలోను శుద్దదీనార 
మొప్పు ” అం, భా, ద్వి. ౨౭౩, శుక, గ. ఈ 

౫౧౦; 2 మంజులత “చ, అడలుచుః దాళ 
రాని విరవోర్షిమెయిం దురపిల్లుదాది , , . అంచ 

ర్కా నడుపులుదాని 'మోపసికుచినాణోము: చొని 

నుున్చెడంగను,..” శుక ౧, ఆ ఆంద; 8, 
దృవ్యమ్కు _ ధనము “చ నడవడీ గల్లువాడ 

కడునాణిము ఫేం గలవాడు, +4 వాంగ. 

ఆనుమూ౭డునాడులలో నాభి 



న్ా 

ఆ ౨౧౬; ఓ, నాగరకత, (శూరం రీ (వస్తు 

వుల) యోగ్యత (ఇచ్చి పుచ్చుకొనుట యందలి 
యోగ్యత. (శ ర) విణ. 1. మంజులము, మనో 
వారము. “సీ, నాణెము చొక గీ. నొనబు 
తియ్యంబు జాను లిన్న నిడి బాగు చొక్కటం 

బన వెలయు మంజులసమాఖ్య.” ” అం, భె, తం 

౧; 2 'శ్రేన్టము. “గ్ కంచిలో జేడువాడలం 

గలిగినట్టి, నాణెపుంగోముటులతోడ నంబిసెట్టి; 
భానురస్ఫూ ర్తి నేరం హైలాసనునకుల హరం 
౨ అ, ౧౦౪౧. 

నాణ్యము = నాణోము, (ద్రౌ* వా 

నాఠము, దే, ఏ. బత్తెము, “ఊ.., కొల్చినపీదసాద 
లక, దష్పనిచేతనాతములం దన్నుట భూవణ 

మయ్యె. బ్యుక్త కా” రా. ఏ. ౨, ఆ. కళ. 

నాతి, చే. వి. 1. స్తీ “క జ్ఞాతులపోరికమును సో 
చ్రాకముణ్మాకృమము వి పృవర్ణముచనవుక నా 
తులం గారించుటయును, బ్రీతిం జననిచ్చునతని 

చెం పొప్పు నృపా” భార. ఉద్యో. ౨ ఆ.౮౬. 
చూ. నం, భార. ఉద్యో. 9౬, స, ౬౧; అము, ౫ 

ఆ. రల; 2. భార్య. “క, ఆకండు పుష్కురిణి 

..యశు నాతికి వీరణసమాఖ్యనందనుం గనియిన్.” 

హరి, ఫూ, ౧, ఆ. ౭౧; 8. కన్య. “గీ, సాత్తి పక 
స్వేదవుకరందసహిఠ మయిన, వారికరాబ్దంబు 
ధారోదకాతిసీ క్ష, మగుచు నాక్మకరస్పర్శ నతిళ 

యిల్లు నాతి రవి యిచ్చె బ్రవార్బణ మటంచు.” 
కాళిందీ. ౫, అం ౧౧6౮. 

నాతుక = నాతి. (నాతి+ఊకంస్వార్థమున). స్తీ, 
“ఊఉ. జాఠరపపేరు చెప్పి రభసంబునం దలియుం 

చాను. గూడి యా నాతుక తోవ చూపం 
వనంబునకం జని,,, అవపశీకృతమానసమై వడం 
కుచున్”. భో. 9) అ. ౨౮౭, ఆం. భౌ ద్విః 

ఎని ౦౮ (ముకుంద్రాండు. 

నాకము, సం, వి అ, పు (ఎద్దు మొ వాని 

నాథుడు. నం, వి అ, పుం. 3, స్వామి, యజ | 

మానుండు; 8, భర్హ “పెనిమిటి; 3, 

ఏలిక్క 4, ఇంద్రుండు. 

నాదనామకి య, నం, వి, ఆ. స్తీ జశానొక uy 
రాగము, (సంగీ) “సీ...శంక్క రాభరణము| 

మేళురంజి తోడి వరాళి నాదనామ 
నాట, , 4+” హంస, ౫ ఆ ౧౨క.' 
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క్రియ | 

నాన 

శ 

నాదము. సం.వి. ఆ.ప్రుం, 1. ధ్వని, మూయ; 
2. దప్రణవనాదము, ప్రాణవాయువు నాడుల 
యందు సంచరించుటవలనం గ లిగిన ధ్వని. 

నాచారు. జే. విణ, (హొం. నాదార్ "1. బీద, 

దరిద్రుండు. (వా); 2. చిక్కినవాండు, కృళిం, 
చినవాండు, (వాం) 

నాదిందే, నం. ఆ శ్రీః మో 

“A, గంట నాదించినవితాన గండులేంటి. 

'మొజయంచందాన ,..” శళాం. ౫ అ, ౫౩. 
నాదు. వై. వి (నం. నాద) ధ్వని, చప్వడు. 

“గీ నాదు మొలనూలిగంటలనాదు నినక్క చంట 
నీయుర మానక చంట దగుచె,” సా, ౨, ఆ, ౯. 
ర శశాం, సగ అ, ౫3. 

నాదుకొను. ద్వి అ, శః (నాదుశాకొను) ధ్వని 
చేయు, (చూ. నాదుకొల్చు.) 

నాదుకొల్బు. ద్వ స. డ్ర్ + (నాదుకొను థాఎ(ఏరం 

గులు లోనగు వానిని ప్రేల్చు. ధ్వనింపం జేయుః 

“మం జినిసీ దీర్చి పిరంగుదారులు నముత్షి స్తాం 
భుకస్తోముె, యనలజ్వాలలు కోలల న్తమిచి 

వహావారావ ముప్పొంగం ద ద నవపో)రుకచాట 
పాటనకళెగాఢోద్వము ల్హ త్యుద్భ,ప్రీని యొకు 

మడి 'నాదుకొల్పిరి దిశాశ్రేణంల్ కడుం బ్బై 
లన్.” రంగా, ఏ, ఆ, ౫౧3. 

నాదేయము, సం, వి, అ, పుం. 1. జెల్లు, శాశము; 

2. కై వడిము నెల 8, వానీరమ్సు పృబ్బళీ, న 
1. వైంధవలవణము; 2, సౌసీరాంజనము. విణ 

(అ, ఈ. అ) 1. నదీసంబంధ మైనది; 2 నది 

యందు పుట్టినది; ల గృహింబందగనిది; డీ ఆదే 

యముకానిది, ఇయ్యాందగినది. ' 

మోగ్కు నాదముచేయు, 

నాదేయి. సం వి ఈ. సీ, 1. తక్కి.లిళ్ 2. నీరు" 

యబ్బ; 3. చేలచేశరేడుళ్ 4. నారింజ ర్. 

దాననముళీ; 6 కాకిజీరేడుళ్. 

నాధము. సం, వి, ఈ పుం, ముకుంద్రాడుం 

నాధుండు. నం, జ నాథుండుం 

ఎపృభువు, నాన టైం పీ (సరం జనమ్. క న నాణ్) 1. నీన్ల 

లజ్జ, “ఉడ,,.నలినానన గోలతనాన చేలలో, 

చాన జలంబు నీకు మరునాోన సుమో వీదు'నాని 

యిరి కిటన్ ఎ విజ, ౨, ఈ ౨౭€. ఆం, భా న 

౧౩౨; ఏ. సంకోచము, వెనుదీయుట. ఉంవలలంం 
దనక విఠరాటుకడ' పరటలచా౭డయి భీముకముకా 



నాన 

బృహన్నల యన నాడు సీడి పయి నాన 

యొకింతయు లేక నీవు న్య గల మగుక్రార్య 
మొంది,.,” భార. ఉద్యో. , అ. ౨౦౦. నానుకోట్ల చే వి. బ. (నాను+కోట్లు) 

భారం ఆది 3, ఆ. ౧9౭; 8. అవమానము. 
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గులికంటు మెడనూలం నాను తీరా కంటసరి 

కంటె యం శ్రన(గాను , = అం. గది ఇ ౧౮, 

చ్రలకంకా 

భరణవి"శేవము. (చా 

“ఆ, పట్టువడ్డన్తుచ్చువగిదిం as నాన్నుకోవి. దే, వ. (నానుశాక్రోవి) కంఠాభరణ 
కుండు దనకు నాన చేటురాక కుమ్మలించి. న విశేషము. (శ. ర 

భార ఉద్యో. ఈ, ఆ, కిరాత. ఈ, ఆ. ౨౪౦. | నానుమే. దే. న. కీ* (నాకు ఛా ప్రే) నానంజేయు, 
'నానంచ్రాలు. జే. ది. (నాను? పాలు. l. నాన 

బియ్యము కర్ ..ఆర్జ్రికండుల మ మమరు చాన? 

బ్రాలు శాల. 4 ఆం. భా, ద్వి ౨౫౩; 2 

భత్యువిశేషము. క కొబ్బెరపవ్వు నానంద్రా, 

లడుకులు జేనెవండులు.., నీ కొసంగెదన్.” 

చెన్న. 3, ఆ. ౭౨, కాశీ 8, ఆ. ౧౮ 

నానగండ, వై. విణ. (నాన₹గండ్ఫ సిగ్గుమాలిన 

వాడు. “చ,,,వీతఠర్కాగుల మని విజ్ఞవీం దరు 

వొందజుబోడలు నానగండలై. పాండు. ౫, 

ఆ, ౧ర్మాకి, పారి ౫, ఆ. ౨౦. 

నానబియ్యము. దే, వి. (నానుగాబియ్యముఎ నానం 
భ్ర్రాలు (శర వాం 

నానా. సం, అవ్య. (తెలుంగున సీద్ధసమాసపూర్వ 

వదముగా]నే యుండును.) 1, అనేకము. క. 

నానావిధ పొకమలుగ, నానాలంగం జేసి,” 

హరు ౨, అ, ౧౨౨; జ, వివిధము, చెక్కు. తెల 

గులు కలది. ఏ. ఆ. సీ, కే. సరస్వతి; రి తల్లి 

జనని; 8, కూతురు. 

నానాండుం డే అవ్య, నాండునాండు ఎస్కతిదినము. 

క్ట . ఇది, నానాంటి. కనంతనాంచనంబులు గురి 

యన్. వసు. 9, ఆ, ౧౨ కాశీ, ౧, ఈ ౧౧౫ 

చాను. దే, అం శ కడియం, ఆక్ట్రమన. “ఆ, శడినె 

నానె ననలలో దనరు నార్జ్రం బయ్యె ననుట 

నాఖ్య...” ఆం ఫా, తృ. ౯౧; ఆము. ౪, 
ఆ. ౧౨౬, 2. చిరకాలను తడియు. “శా. దాన 

త్యాగవకక్రమై ద్ లుపకత్రం బంబుధారక్ష 

సదా నానందత్సితకీ ర్తివాంసి చను మింటన్..” 
అను, ౨) ఆ. ఈవి, భా రా. కిష్కిం. 9౯9. 

ర. ఇంకు, ఇగురు. “సీ చిట్టాముదమ్మున శిర 

“పంటీ నునుమేన నాన .నూనియ నించి నలుగు 
వెట్టీచ్ ఇందు. ౨, అ. ౧౫ వి. స్త్రీ, కంళభూహా 
"ఫినేనముం... *సీ,..కంళభూహావిళేదు గీ, మాను 

చీర ; "అము తడుపు. “గీ. అలరుంజేనియ నానిచి 

మొలక గట్టి, శర్క_రాబీజిములు నుధాశాద . 

భూమి, ఫెవజుండు విత్త మొల చినవెరుపేర 

'వెదవిలాసంబు పూబోడి పెదవి పదవి,” పొందు. 

ఏ, ఆ ౧౯౧. శేష, రి, ఆ, 5. 

నానుమేట్టు. చే వి, (నానుషాచుట్టు) స్త్రీకంకాభరూ 

విశేషము. “షీ, నన్న కాటుకరేకేలు నాథ 
నామంబులు నాసుచుట్లు*” శుకం౨, ఆ, ౨53. 

నానుడి. జే, వి. (నాను4నుడి) 1 జనక్రుతి, కిం 

వదంతి, “సీ నానొడి చాయను నానుడి నారి 

గను నుబ్బు నాలోను జనశ్ర్రు తి దనర్చు.” ఆం. 

భో ౧౧౨ 2. సామెత లోకో. 

“ద, వింటలేచె యింట గెలిచి రచ్చ ౫ 

మను నానుడి నానుడి నానుడి నానుండీ చెవిన్పో 

సా, ౨ ఈ గిగా. భో, ౭, ఆ రాక. 

నానుడు. దే. విణ. తడిసీనది. ఉఊదా:-ానానుడు 

చేల. (శ. ర్ఫ 

నానుడువాన, బే. వి, (గానుడుఢశేవాన) విడువక 
sie ము. (శర) 

వ 

నానుఫు. చే, సం టా. థా చే) చలువ 

చేయు. (శం ట్ 

నానుపుంగొండం ద్వ, ఏ, (నానుపు+కొండ) హీమన 

త్పర్వతము, “వనానుఫుగొండరాచూలి బాలిక 

చూాపునివాళికలు దనరి,..*..4” శాళ ఈ 
అ. ౧౨5. 

నానుపుడు. దే. వి. నాన్చుట. (పా 

'నానుబోర. చే, ఏ, మాంసము కలజొమ్ము, (శఈ ర) 

నానొడి ఇ సానుడి ఆం. భె వ, ౧౧.౭ 
న్ 

నాన్ను ఇ నానుచు. (ఎక్కువగా తడుపు “చః 
గొడుగుల 'గాలిం దూల్చి మలి కోలలతోడన 

పాజ నాన్చి నేడ్చడ జడి మేఘుండు... 
ఆము, ళో అ, ౧6౯. 
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నాన. చే, వి, జంతికలు ఒత్తుచున్నపుడు జాజెడి | నాఫిమాలము. సం, వి, అ. న. పొ ల్తికడుపు. 
సిండికాడ. “ము పొలంతీ చూచితె కే నాళిలుండు సం. వీణ, (అ, ఈ ఆఅ) పెద్దబొడ్డు 
'జెక్కరవ గాడ్పుంబోద లేందాంక జో,కలచే 

జాఠుమెణుంగం బుప్పొడులళేకల్ మోతె 

గుత్తంబులై లై,యలరుం బెజ్జపు మానిజంతికల. జెన్నా 

రకొ వనీ చేవ శా,కలకంకీ మయ లొత్తునా శైల | నాకము. సం, 
గతిక గన్విందు గావింపుచున్,” చందా, ఈ, 

ఆ, ౨౦౯. సస 

నాన్ను = నాన్ను. (నానంజేయు,తడుపుఏ “కః 
నిను. బాసి నిముసమైనను, విశు జీవము పటం 

ళాల విప్రో త్తమ చ్చే నన్ఫతం౦ంబు పలుక నిజ ed 

నను బ్ వరింపు కరుణ న్నాన్పు మనంబున 

మార్క, ఈ, ఆ. ౨౪౭. ఆము, ౨; అ. ౨౧; 
2. ల్రొత్తబట్ట్రలు చలువచేయు, (బ్రా) 

నావ ఇ నాగప్ప. (చూ. నాపసాని,) 
నావకుత్తుకదంట. ద్వ. వి. శివుడు, వేంక, చేవ, గి. 
నాపసాని. వై. వి. (నాప+సాని నాగవల్లి నడపెడి 

ముత్తైదువ. “హీ వెలయ" వియ్యా బంటీ వీడు 

కోల్డ్ గుడిచి నర బువుల్ ముడిచిన నావసాని.” 
కళ, 2, అ. ౮3. అం. భో. ద్వి, ౧౦6౮ 

నాపవీరుండుం. సం, వి, అ. పుం. మంగలవాండు 

నాపీత్యము, సం, వి, అన మంగలవృ త్తి 

నాభజావలి. జే. వి. గీశవిశేవము. “క కను మొంద 

నాభధజావళి, గనుకముగా శుద్ధసాళగములును 

సంకీర్ణ ము లొగిం  బుంఖించల Pu ము 

| మధ్యము తార మత్యు'దారక్ర మోజన్ షు 

జు ఈ ౨౦౫. - 

సాఫీ. సం సా ఇ పుం. ఇ ఈం స్రీ బొడ్డు, ఇ. 

కస్తూరి మృగనాళఖి. ఇ. పుం. dl. బండికంటి 

నడిమితూము; 2, వృతువిశేషము; 8, బొట్టు, 

తిలకము. “ఉడ్. ఆనవలొ యలంతివను పాడి 

దుకూలము6 దాల్చి గుబ్బచన్ ; సోనలం దాపు 

లుప్పతిలం గుంకుమ తేటల నిగ్గు 'దేజం గస్రానన 

నాఖిం దీర్చి. ++” ఆము, ౫ అ, ౧౯ శీ. నడిమి 

చోటు, మధ్యభాగము; ర్, తత్రియుండు; 6, 
చృక్కవర్ది. విణ, (ఇ) శ్రేస్టుండుం 

నాళీక. నం, వి, అ. స్త్రీ. క. బొడ్డువలె నుండు 
. రంధమ్ము 8, మాజబేరుశోం 

నాభిజుండుం ననే వి. ఆ పుం. బ్రవ్యా. (ఇట్లే నాభి 

జిన్ల (డు. మ 

కలవాడు, 

నాళీలము, సం. ఏ. అ, న. కే, కష్టము; చి పెద్ద 
బొడ్డు; 8. కస్తూరీవ ల స 

వీ ఈ న నానుము పీరు, 

“కీ వాను దేవాాశ్కయుండు వానుదేవవరా 
యణు(డుశునగు మర్తు్య్యు/డవ్వినుకనామ. ఆ, కము 
నుషన్యసించి కల షంబుల చిల్లందొఆగి.,, 

బ్రహృవదము నొందు.ిభార.అను. ౫, ఆ, 3౨౭. 
నామకరణము, నం. వి. ఆ. న 1, పీరుపెట్టుట, 8," 

బిడ్డలకు పేరు పెట్టుటకు చేయుసంస్కాార 

విశేషము. 

నాముకు(డు: సం, విణ, (అ. మిగా. అ) 1. వంగు 

వా(డు; ఓ. వంచువాండు; 8, నరుస్కరించ్చు 
డీ వ్ర సిన్ధుండు 

మం... ద్య. ఏ. (నామశ్తిగుంటు) నళగ _రము. 

(శ. ర) (| 

నామునీయం(డు. సం, = నమ్యుండు. 

నామమడంయే. మి స క్రి. (నామము అడ-చు.) 

పీరులేవండం జేయు, చంపు, “ఆ... వేజ 

యొక్క దొ డ్డవిల్లు రయము, మెజయం గొని 
యతండు "'మెజఖుంగులు గిరిపొను నాకనమున వాని 

నామమడంతె” భార దో. ళో, ఆ. ౧౨౪. 

భార. సౌ ౨, అ 9౨ 2 నాశముచేయం, 

“నీ, వడునూరురథంబుల  నేపుమాప్తె నకులుం 

డప్పుడు మున్నూటి నామ వుడంభె, నతనియను 

జుండు...” భార. ఏరా, 9, ఆ ౨౧౩. 

నానుమణఃగు. మి అ. (కి, (నానముము+ఆణయు 

చచ్చు, మరణించు. “గీ సీసవోదరి నని జెన్న 

ఫీనుతో డ్కశుఆిక నన్నొక? Es బఆణచి - 

నాముమణంగ కున్నాడు చేదు. "భా రాం 
ఆరు ౧, ఆ, ౨౬౫. 

నామము డఉధథ, దే షీ (ఈ నామ ఈ పప 

బొట్లు తిలకము. “గీ బవిరలును గొవ్వువల 
యును బడంతి యోర్తు, దిజ్టాం గస్తురినామంబు 
దీర్చి నోర్త యః ౪ ఆ. ౯౦. చంద్రా, కో? 
ఆ. ౨౬౨. సం. మిన్, న, ఓ నామభేయము- 

ఇెట్టినాపేరు, 2 ప్రాతివదికము; 8. వాచకమ్ము 
ఒకవన్తువునకు జనులు వాడుకొనుకేరు, - 



నాను 

నామరుల్లు, బే, వి. బం (నాము+మరులు సాచి 

కలు “చ బలికపుం బద జాండ మనుపాళి 

ఖుటిం చటమిందం బడ్డ జీవ లనెడుసార లుంచి 

రహి “పుట్టల నప్పిహీ'లేందు నామముల్ ) కలిగిన 

సాకర్ గొని 'యలౌకిక చి కృదురోదరంబు గా 

నలరమతోడ  నాడుకములాతుండు మెకొనెం 

గంటె జూదమున్*”* చమ, ౧, ఆ. ౯౮ 

నామవాచకము, నం, మ అ, న సంజ్లావాచకము, 

ఒకచానిపేరు చెప్పుశబ్దము. విణ, (అంచి ౯ా,ఆఅఎ) 

నామమును చెప్పునది, (శబ్దము.) 

నామేేషము. నం, విణ, (ఆ ఆ. అ) చచ్చినది, 

మృశము, 

నామానుశాననము. నం. వి, అ, న. నిఘంటువు. 

నాము. జే, ఏ, (దీనిమువర్ణ మునకు వృత్తియందు 
వజ్వుర్హము ఆదేశ మగును.) జొన్న లోనగువాని 
కొయ్య శాలున చిగురించినమొలకం (దీనిని పశు 
వులు మేసినచో మృతి నొందును అని శ. ర 

లేతగా. నుండుజోొన్న చెరు. దీనిని "మేసినవశు 

వులకు ఉంగిడిరోగము తగులు అని. ద్ర) 

“దష. కునుతులై. కర్మ శాస్త్రముల 'వెంబడిని, 

బ్రైనునీయో యిలం గుక్క.పాలు ద్రాగుటనొ, 

మణీ నాము మేసీయో మతిమాలినట్టి, యఖజవ 

పాజులమాట లవనీశ వినకు.” బస, ౫, ఆ. రాగి 

వం. స్వా, ౫ అ ౨-౬; 2 గంజలేనివరి మొ. 

వాని ఎన్ను. (బ్రా; 8, వడ్రంగి క్తినానుతో 
కజ్ఞ పె ar రీర్చు శేఖ ” (చూ, నాములు 
తీయు.) 

నాములుతీయు. చే. స కీ. (నాములుఢాతీయు) 
వడ్రంగి బల్ల మొదలగువానిష్రై గీంతలేర్పజచు. 

(బ్యా 

నానుషీః హిం బి. అవమానము. (వా) 
నాయంకరముః ద్వ వి. (నాయకుడు? కరము 

శ, ర్య ఆధిపక్య్యము. “గీ, నీవు తలమావి వీడని 
నిసువువయను, నాండె జేజేలదళవాయి నామం 

కరపుర బట్టమున నిల్పి తారకు గిట్టీ ఖా 

తరరణ క్రీడ యొనరించుతణి మహోత్మ పాండు. 

శు ఈ ౧౯% 

వాయయచవాడీ, ద్య వి, 'నీనాధ్యతం(డు: “ము 

శాహుత్తులును రానుత్తులకుం దోడు తుపాకి 

1666 నాయ 

శ్రోడంబునం బడి,, ఒసిడ్డునకుం చేలినమెండొడ్డు 

చ రా. వి సీ ఈ 5 

నాయంకవాళి=నాయంక వాడీ. (శం ర 

నాయంకుండు, వై, వి. (సం నాయకి) 1. అధివతి, 

“గ్ల _అలరం గజకునా చెజుకునాయంకం 

డొకందు, పొడగనలో వచ్చె గొలువున్న ఫుడ 

మిజేని.”* చంద్రా. ౨ ఆ ఏరా ప్రబంధ, ౧౬౨; 

2. స్వల్ప సేనకు అధిపతి. (పన్నిద్దజుభటుల కథి 
వతి అని శ. రు “చ వికలరథ్మ వృ యత్నం బ్భథి' 

వీపతిగన్లొని ద్రో౯పుక్త కర్ణ కృపులుం6 దక్కునుం 

గలుగునాయంకులుకా రయమార వచ్చి,” 

భారం కర్ణ, ౧; ఈ ౧౮%, భారం చొ ౨) అం 

౯౬ 8. ఉద్యోగి, మణియగాండు, “వ్యు, 

ద్యారవతి నానుకం బగుపురం బతిమనోవారంబుగా 

నిర్మించి పురవా_స్తవ్యులం బంధుమిత్రులు చీనా 

జతులు నాయంకులుం దగుచనెలవుల నిలువం 'దొను 

నఖినవం బగురాజమందిరంబున వసీయింబె. ౪” 
సారి, డద, ౨, ఆ ౧౦౭. 

నాయంకురాలు, ద్వ వి. (నాయుడు? అలు 

శ్రేన్థురాలు. “ద్వి. నాకల్లి నాయక్క నా 

పు యీతచం బోనరించి యాీాఫు త్త, 

గంటి.” ది. సీం భాగ. ౧, ఆ, ౯; పు. > 

చాయండు. వై... వి. (సం. నాయక) కే ప్రభువు. 
“గీ వినుమ నాయంయడ నామాట సీను లలరో 

౧) ఈ ౯కే, ప్రబంధ ౨౧౬; 2, 

శూద్రులలో కొందఆనామాంకమున నుండు 

బిరుదు. ఉదా: రామయ్య నాయందు. "మొ. 

3 ప్రియుడు భర్థ. “టా పు 

బొడ్సు తోయజబవానీనితోడం బుట్టి య్యా, 

తోయరువోఫుజం టగుచు తోయజేత్రు నకు 

న ఆందివై లో యల శానిచీంకటులం క్రోయు 
ea జల్లని తెల్ట్ ఇందియుకొ నాయ'మె నీకు 

శంగలంవనాయండ నాయెడ నింత శీయలోన్లో 

రాధిక ౨; ఈ ౯౦ విణ, గే శ్రేష్టుడు “డత 

గొల్లలనాయండై బరయవంభషమంద నేమి 
వింతయో, కల్లరి నీల్బ లేడు, ఫొడగట్టి .చజం, గడు: 

గాసీం బెట్టుచున్. సి కిల కు అ. గక కాం 

మి 3, ఈ లా నాంంరదు. 

నీలా. 

'వేట్లకు _నిలుపోపక ,. గుభులుగుభుల్టునం. బరిఖా | నాయకనము. సం, వి. అ, పుం. వరనునడిసిరక్ల్న్నము* 



నాయ 

శాయకుండు, సం, వి, అ. పుం, 1 డ్రీియుడూభ ర్హ; 
రి చ భువు; ఆధివతి; 8 ళ ఇృంగారరసాలంబన 

పురుషుడు. (వీరు మువ్వురు: వతి ఉవవతి, 'వై శి 
కుడు. అందు ౨వతి అనుకూలుండు, ధృష్టుండు; 

శఠుండు అని నలంతెజంగులవాండు; ఓ. సాధారణ 

నాయకుండు. (అలం. వీరు ధీరోదాత్తుడు, 
ధీరోద్ధతుండు; ధీరలలితుడు, ధీరళాంతుండు అని 

1667 నార 

కె రతివతి మేయ దుసి స్సి వారికద్యుతిః బై ళా 
ఈయం బోటమరించీన' ౩? నారనములమొన లనంగ 

నన లవి మించెన్,”” ఆము, రో, ఆ, ౧౧% కుచేల. 
౨ ఆ. ౮3; త, తాటినుట్ట, జనుముమొ, వాని 
కడవ “*ీక,.,వనీకిర దలుగు లమరించుటనై , | 
నారలు గావలె నవి,,..* శుక, ౨, ఆఅ, 936. 

శివ, సా, ౧౯౩. 

నలువురు ఎ; ర్, సేనాధివతి విణ, (ఆ. యికా.ల | నారంగము. చం. వి వ పుం౦.* నారింజశ్తోం న క్షం 

1. పోందించువాండు, ప్రావకుండు; 2. నడుపు, పివ్నలిరసము, డి, ముల్టంగిక్వ ల. నారింజపండు. 
వాండు; 39, ముఖ్యుందం. పృథాను'డ్చు 4, నారంగుండు. నం వి అ పుం. 1. విటుందు; దీం 

శే ర్రోన్టు(దు- కవల పిల్లలలో నొకడు. 
షష. చే. ఏ. (నా+అన్భ తండ్రి, జనకుడు, | నారకము, సం, వి. అ. పుం, నరకము, విణ, (ఆ.ఈ.అఎ) 

“సీ ఆబ్బ నాయన యయ్య య దండ్రి, యన| _ నరకసంబంభ మైనది. 

నప్ప యన జనకాఖ్య కా నగనివేశుి ఆం, సం. | నారకీయము. నం. విణ, (అ. ఆ. అ) నరకసంబంధిం 
మాన ర, భార. అది. ౧; ఆ. 3౬౨. వా? 8. ఇది! నారవీర, ద్వ. వి. (నారచీర) శారతో జీనినబట్ట, 
వాత్సల్య సంబోధనమందును సంబోధ్యశబ్దమునకు “సీ, రంగారుబంగారు ఇెంగావులు ధరించు శ్శం 
మాటుగాను చ,యోగింపంబడును, (శ. ర. వా గారవతి నారచీర లూసెలోటా, రా, జ ఆ, ఏ ౨౦. 

గాయము. ఊభ. వై. వి, (నం, న్యాయః క, నాయ, (ఇట్లే నారబట్ట్ర) > 
పాడి ధర్మము. “చ, భవదీయ సంగమం, బని | నారశేెల్ల. దే, వి, (నార4-శెల్ల) మళ్ళ భేదము. 
శముం గోరేచుం దగ బి బ్రయంబున వచ్చితి వేను “అ చీరచింపు చెల్ల నారశెల్ల...బంటు వారి 
సోరంగాా నను జనయి తో వంచు నొకనాయము:| శెల్లం బంచి యిచ్చెోద్వా, ౧౩ఆ. ౨౪౦. 
బల్కెదు వకృభామలన్.” భార ఆర. ౧, ఆ.| నారట్టము, సం వి, అ. పుం బీంటికనేల, (శ, ర) 

3౬.౨. నైమ ఈ, అ. ౫౯ విణ, న్యాయ నారణపక్కిం వై. వి. (సం నారాయణపటీ పత్నీ 
యా _క్తము, (వ్యవ్ర)సం.వి, అ, పుం, 1. నడపుట; 2. విశేషము, (శ. ర 
పొందించుట్క లీ. ఉపాయము; కీ, నీతి నయము, | నారదబ్బ. జే. వి. (నారశేదబ్బఖ 1. నారంగముకో 

నాయి. ఊళ. బే, వి. (క, నాయి, క. నాయ్ ) కుక్కా “సీ నారద బృనల గారంగాభిథానమై (వృబలు 

“గీ... దొంతులు శేరి నాయి, దోర్చ ేర్చుం గా చుండు.” అం. భం ద్విః భోజ &. ఒకదిను 

కది యేమి నేర్ప నేర్చు.” కు.నం. ౧) ఆ ౨౯. సుదబ్బశీ. (శ. ఈ వా 

నం. ని. ఈం స్రీ" దిక్కు, నారదము. సం. వీ,అ. పుం, 1. నారంగము, నారింజళ్* 

నాయిక, నం. సు అ. స్తీ- 1. భార్య: 2. రాణి. “రగడ కనుమధ్య దగ నారదమున సప అరగ లం 
వళ్వి; 8. శృంగార రసావలంబన స్త్రీ, (ఈమె, భునకురంటకకంటకములు 'చానభరములు, డా 

స్వీయ, వరకీయ, సామాన్య ఆని మూందుశెు:| రాకు ఈ ౬౧ Ces క, అ. డు 
గులది. అష్టవిధనాయికలు: ---స్వాధీనపతిక్కువాసక | 8 పర్వతవిశేమము- “వ. ఇవ్విభంబున వసుదేవ 
సజ్జిక్క విరవోకత్క.౦ఠింత, విషృలబ్ధ, ఇండిక్క కల నందనుండు *జేమును', , ,నారదంబు6 జరి 

హోంతరిత, ప్రోషికళర్తృకు అభిసారిక) భభ హిహారంం లక సాద లలు ఆ | 
నార చే, విం స్య వల్క_లము, నారబట్ట. “ఊఉ వారలు నిమధం బతి శ్రమించి నిమిమంబునం ఊఉ, నూరి: 

నట్టి హార లశనరబుగ నుగ గ్రవనంబులోథ చపో, ౧, ఆ కిల. 
భారమునం గ్భశుం దయిసద్రావ్యజు-డు. | బారదుండు. సం వి, -ఆ, ' పుం. ఒళానొళబేవరి విలా: 

భార్య ఆర. ౨; అ. 3:2. అం.భా. క్రం౧3౦;| ' (ఆ. ఆ. అ 1. జ్ఞనమునిచ్చువాయ; ఓ 2, జలము బల 
2, జెట్లపైచర ము క వీతుద్దు)మిథున మేళన, నిచ్చు వాడు, న 



నార 

నారపాచే, జే, ఆ క్రి. (నారశపాచుం. (భయా 

దికముచే) కట్టుబట్ట తొలంగు. “పంచచామరము. 

అలంతులయ్య హర మ_న్తకాదు లై నజోదు ల 

బృలారివెన్ను నూకి నారపాచినాండ కాని మం 

డలంఘ్య బావుశ క్రిం దావకాజిలోన నంచు... 

కరకు ఆల ౧౫౬ 

చారమడి, జే. వి. (నారగామడిం నారతో చేసినబట్ట. 
(శ. ర, ఇది మడికి పనికివచ్చును. వాం) 

నారము, సం, వి, అ. పుం. 1. జలము; 2. అపుడు 

ఫుట్టినదూడు తర్ణకము. న, 1. నరులసమూవాము; 
2. జ్లానము. విణ (ఆ, అ, అఎ నరసంబంధ మైనది. 

బారట్లు, దే. ఏ. బ. ాన్యవిశేషము. గోవ, ,, వెన్న 

ముద్దలు చాభువాలు నారళ్లు రామబాణాలు .. 

వ్ర 

నారనము, వె. వి, (నం నారాచః) 1. శరము, 

' బాణము. “క, చేరి వికర్డునికరి నొక్క నారసమునం 

. గూల్సి కదిసి నరపతి నొంఇెన్.” భార. విరా. ౫, 

ఆ, ౨౯౭. భౌర, భీష్మం ౨, అ, 3౭; 2. బాణ 

విశేషము; అచ్చయినుపబౌణము, “వ, . ,శరంబుల 

శీరంబుల్లం ద్రుంచియు. , 4 నారసంబుల సీరసంబులుం 

శ్వసియు...* విక, ఈ, ఆ ౯రా ఊ రా. 9, 
అ. 3౩౫౮; 3 చోరసాధనవిశేనము. “చ , 

కొంకి _ నారనము నాదిగ6 గల్లీనసాధనంబు ల 

న్నియు సమకూరం చేసికొని చేర్పున నేంితి 
యు చ్చుస్రొద్దునన్.” దశ, లా ఈ ౭౨. 

నారసీంహు౭దు. నం, వి ఈ పుం నరసింహావతారము 

భరించిన విమ్ణువు 
నారొచము. సం. వి అ పుం. 1. బాణము 2. 

_ కనువబెణము; 3. గంటము, తాటియాకులమోంద 

:శ్రాయుసాభనము; 4, నీటియేనుంగ; లీ దుర్దినము. 

రాల. (కత్తి, ఖద్దము) “ళా, ఘాగరాజిం 

దనేజిం ' దోలి ఏిముశతోోణీక లాధీశులక, 

' నారాణిం చగటార్ని వీరభటసన్నా హంబుతోో c 

జేరు... బహు. ౧ ఊం, చంద్రా. ౨, ఆ, 

మాం 

బంధ. ౧౧.౨. 

నపుంనకరాగములలో నొకటి. “సీ గాళ నారా 
ఎ యణగెొళ వనంతవరాళి. పున్నాగవరాళి శంక, 

జ కభర్షణమును, 3 ౪” పృలంథ, ౯౪౭; వాంస ౫% 
ఈ రవిక, 

1668 నారి 

నాఠరాయణవక్నీ, నం, వి, న్, పుం వథ్నీవిశేషము. 

నారాయణము. నం, వ. అ, న, కేం ఒకానొకతెలము; 

డ్డి, తె Shad కడబటిీది, 

నారాయణి, సం. వి. ఈ స్తీ... లత ద్ద దురు 

పార్వతి; రె. శక్తి 4 ఒకానొక స్త్రీ రాగము, 

కన “, నారాయణియంును, గ్రుచుత నిరువదినాల్ట 

స్రీ రాగములంను. నక వ్రజంధో లీ హంస. ణ్ 

ఆ. ౧౨౨. 

నారాయణీయము. సం. విణ. (అ. ఆ అ) నారా 

యణ సంబంధ'మెనది 

నారాయణుడు. నం, వి అ, పుం, కే. విష్ణువు, 

“కో నారము లనయణా జలముల పే రయనం 

బనంగ నెలవు ప్రీతిగ నాకుక, నారము లయ 

నం బగూటును, నారాయణం డం డు జనులు 

నన్ను 6 2రీటీలో భార, శాం. ౬, ఆ రవం; 9, 

వారాణబుష్మి, (నరనారాయణులలో నొకడు.) 

నారాశంన ము, నం వి. ఆ. పుం. 1. మం ఇ భేదము; 

డె, పిళ్ళ చేవతలసోమ పానార్థ మచ మస 
స్నాక్ర కము తం అగ్ని, నిప్పు. 

న. ల సం, వి. అ. పుం బం పితృ దేవతలు, 

నారి. డఊధ వై. వి, (సం, నాడీ, క త. నారి) వింటి 

యన్లైత్రాడు, “గీ. అపుడు విళ్లెక్కు-వెట్టి వాలారు. 
దూఫు, నారిం గూర్చి నిశాచరనారిం గూర్చి, 

కాండనేనెం దదీయవతుస్లలంబు, రాథఘువు 

Sete రామా. ఈ, ఆ, 33, 

ఆం. భౌ, ద్వి, ౨౫౧; ర, నరము, (చూ. నారి 

కుయిపు,) సం. వి ఈ 1. మానవస్త్రీ 
అండుది 2. భార్య, “సీ తా చారి యై bo 
డంగా నజుం డాత్తజం గవిసె భారతి చేర్పుకలిమి 
యింత.” కు. సం, ౭, అ, ౧౨౫, [(వా.) 

నారింజే. వై, వి, (సం. నారంగఖ్ర నారంగముళ్, 

నారికడము. వై. వి (సం నారికేళ 1. కాళ్ళెర 
చెట్టు, “గీ నారి కడమపనులు నారికడమునీడం 

చేయం దలందె చేమొ చిగురువాల్కు శంబరా 

సురారి జళికించుచున్నాందు, తగునె నీక జాలం 

దలవశెదుట.” సాంబో. ఈ అ, ౨౧౪౭; 2, 

ఫొబ్బెరకాయ, (చూ. 'నాల్క_డము.) 
నారికాయ. ద్య. ఏ. (నారికాశాయ్శ) ఆన్లెత్రాటీ 

తాంకుడువలన చేశ్నులయందు. కలిగెఢు కాయ, 

ణము, (శం రు) 

ప 



నూరి 1660 భి నాలీ 

నారికుటుపుం ద్వ వి, (నారి*కుజుపుం నరముమోంద వాడు “ద్వి, బహసాలవవాండు వరేనుసావా : Wt 
చెసెడికటువు, నాడ్మీవణము, (శ, ర వా నుడు, బ్రహ్మచే ae వడసినవాండు.” 

_వారిశడదము. వై.వి (స Se కొచ్ళెరచెట్టు.| రం, రా. చో పి, 
“ద... ఆరుకంపు బొండ్లముల నారి కెడంబులు నాలాయకు. హిం, విణ, ea లాయ కానిది. 

వజ కుట్టినుం,బగువథ్రముం “ఇెలంగభవనావ్భక నాలి. జే వి, అల్పకృత్యము; సీచపు బని. “ఆ, కూలి 
శష్షి తరక్న రమక, శ్ గకరుసంకలిం ద్రుశథమభార్యం నాలిం జేసీ గుల్లాపుంబని చేసి తెచ్చి పెట్టు నాలు 
బురిం గిరవుంజి వార్థ నాన్.” అము.ం, అ, క, మెచ్చనర్న, 'లేమిం జిక్కవిభుని “వేమాణు 
అచ్చ. నుర లం డిట్టును,. "ఏమన, ౧ భా ౬౨, పాందు. 3, 

నారికేళము. సం. ఏ. అ, పుం కొబ్బిరచెట్టు. ఆ జగ 8. కపటము. “రగడ. ననలు వేడిన 
“నావదే. జే. స క్రి. నాడంకేయు. (శ, ర) మొజంగి తప్పుడు నాలి నాలికుచంబు ముట్టకు.” 
చారువ. చే. వి. వృతువిశేషము. “సీ, నారువ నుర పారి. శ ఆ. ౧౬; 3. వరివనము కా 

పొన్న వారిజమును బొన్న చెల్లి మూలుగుబిల్లు | _కోళము. “పీ  సత్తిమామునకుం దమ సరి 

చెమిలియడుగు ” వాంస క, ఆ, ౧౧. యంటిమా భువనంబులో మిగులంగ * నాలి 

చాటు. చే, ఏ, నాంటుటన్తై విత్తనములు ఒత్తుగా యయ్యె.” చమ. ౨, ఆ. రణం. విణ, |l, కల్సి 

చల్లి మొలిపించిన'మొలకలసమూవాము. “సీ సీ క్రల్స| శము; అల్పము. “గీ, కుటిలవర్తనంపుంగులమున 
వృకుమునాటుకై వడి నున్నది. , క్ గ్ర రాధా, 3, జని ంచి చెడుగులకోను బుద్ధి చెప్పు. గాని పుణ్య 

ఆ. ౫, ఆం భా. ద్వి. 5౫. నిధి నిన్ను 6 బొం దొందుభాగ్యంబు 'నాలీదైవ 

నాజువోయు. దే. అ క్రీ, (నాజు+పోయు). మేల నాక నిచ్చు మల. క) ఓ ౧౨౮. 
నాంటుటకై. ఒత్తుగా విత్తనములు చల్లి మొలకలు | స్వా, 3, ఈ ౫; 2 నిజిముకానిది కల్లయెనదిం 
'మొలిసించు. “ఊ. , ,తత్తన్సూ వల్లికతోన మైం| “వ...రొద లేనినాలియేడ్పు లేద్చువ్సియల 
బులకవర్ణము కాముండు నాజువోయలన్.”| ననునయింప,., ఇెక్కుటద్దంబులు నొక్కి... 
నిర్వ, రా ఆ, కిం, భార విరా. ౨ ఆ, ౫౨. స్వా. 9, ఆ. ౨౮ విప్ర, ౫ అ స్కి క్రిం 
(ఇబ: నాజిపోయు. శీవరా ౧ ఆ 8%). విణ, తేలికగా. “సీ బ్రహ్లాండ మనుచిప్పం 

నోలవకొ"లము, ద్వ. వీ, (నాలుగుళకొలమా.) చతుర్ధ ర రర నాలి యాడుదు నొంటివ్రేలం 
కలము, శరా దళారి, ' “సీ కోయిల నాల ఎట" ప్రబోధ, 3, ఆ. కరా 

© 
కొలముదోయాదుల శేలుకోం జిగురొకు నేల నాలిక ' చః వి, జివ్వ నాలుక “వ. ., నాలికలు 
యొనంగలి కవల, 9, ఆ ౯౬, ్చీలీకలవిధంబునందూలం దూలుట గనుంగొని , ౪” 

సాలవకొలమువాండు, ద్వ. వి శూ దు (డు. "సీ, డ్ర* ౭, ఆ. ౧౦౦. రాజు చ, ౨, ఆ. ౧5 

శరా దృ నామంబులు శోభిలు. నలల మహా నాలీకచేజు. ద్వ ఏ. (నాలికశచేల) 1 తృణ 
లన న్య లని పల్క_”ఆం, భా. ద్వి.౨౮:౨. (ఇట్లే, విశేషము. (శర; 2. వశునులజివ్వోా రోగ 

“వొలవజాతివాండు, భార, విరా, ౧, అ, ఏం౧రా| "విశేషము “ద్వి. నరుదకళ్నును నీరు నాలిక 
చాలపవాండు. జీ. వి (నాలుగుశావాందడు.) కేచతు..  చేర్లు.** అదిగా న్నరగలపనరాలరోగము 

కుందు: సాల్లవవాండు; 2 శూదు(డు. కడ లకు. .4,నవ, ౧, ఆ 3౦. 

హేలికసక్యథర్య మగుబ్ర, హూకులంబునం బుట్టినట్టీ నాలిగాలి. చే, ఏ, మందమారుకము. సా అనీ వనిత 

నక, జాలవవానిం is దగునా యన(బోకు నాలీగాలిం, గనలుచు బోనాడి కుపనకరకిరణ 
ధిగీత్వరాళి లో నాలపచాండవై బనుధనస్థుండవై యురిక్క మునుంగం జనం కెలులు గని వో, యని 

'. మనుముంచు మన్గ నిక్ లాలనబేసి , ధాత యొక | పనరుచు,...” వను, క, ఆ; ౫0. (ఇళ్లే సాల్లి" 
నవ్యవిమాన మొసం! వెండియున్.” ఊ రొ. ౧౫| " గాద్చుy నాలి తెమైెర మొ ne 

. ఆ 'త8రా, (యేళండర్ణ ములకు నిది 'యుచావార  నాళితనము, ద్వ ల (నాలి+-కనమే) 'నైచ్యమా, 

అము) ఆర నంయాన. ఈ క నాలుగవతరము | అల్పక్వము, “ఆ 'ఇదియనాకు మిత 'నిక'ళేకర 

— 



నావీ 

ద్వేష, "హేతు వనుచుం దోయె చేకతనిషు భూతి 

ఇరపు"నేను బుంవ్య క్తలకు నాలి, తనముతో 

సమాఖ్య మనుచు బెట్టు.” రాఘన ౨, ఆ. ౮3; 

రి. వంచనము. “గీ. నాలితనములు మానవె 

నాలి యేలు యేలవాడుదు చూడుమా యేలలీల.” 

రాజు చ ౨ ఈ ౧౪౩; 9 , మాంద్యము. 

“ఊఉ, నాలీకనంబు చేర్చికొని నక్కు-చు నక్కు.చు 

వాడవాడ చే లాలవలీలతాపలిశెలంకులనుం డీటు 

వచ్చి వచ్చి రంభోళియుం బోలె మందం బడి 

పోయెడు... రామా, ౭, ఆరళ౭ (ఇది 
శండవయర్థమునకు నుదావారణము.) 

16/0 నావ 

యలయగం జేసి నాలుగిట చేసిం దురంగములన్ ,,,)' 

భార, విరా. 3, ఈ ౨౧౫. కాకీ. ౫, ఆఅ, 333, 

విణ. అల్బము, కొంబెము. “గీ. ఎలీంగినవి నాలు 

నొడువ చెద్దేని లెస్స. అము కో, ఆ ఇరా" 

నాలుగుమూలలాట, చే. వి. బాలికా కీ డావిశేషము' 

(వీ అచ్చనగండ్లు దోయాలును చాలిలిమూంశలు 

నాలుగుమూలలాట,”” దశా. 0, లు, ౮౧౩ 

నాలువు = నాలుగు. ““క+ః ధవమండల మొదలగా, 

రేవినుండల మడుగు గాం రాజిలువదు న్కాలుష 

లతమలయోజనముల, భువనము ల్రిదివ మిది భోగ 

భూమి నృపాలా.ి కేకు. 5, టి క్కు విక ౧, 

వాలిబూరము, ద్వ విణ, (నాలిశీబూతము) కుల్సి 

రుడు; కుత్సితురాలం, ఆం. సం, మాన ౧౧. 

నాలిముచ్చే. చే. విణ, (నాలి+ముచ్చు.) l. కుల్సి 

ఆ, q౧0౦. 

నాల్క. = నాలుక (జివ్వూఎ శః నాసీక్నాగృంబు 

తము; 2. మందము, “ఆ, తగినమాట యొకటి 

మొగమెజ్జనీయక యంచలార యాలకించి 

వినుడు, తెలివి గలుగువారికెలన నుండెడు 

మోక్కు , నాలిముచ్చునడక నడక గాదు.” చంద్రా. 
ళఆ ౯. .(హైరెండర్భములక నిది యుదా 

వారణముం) 

నాలుక దే, ని, 1 జివ, “మత్తకోకిల. నావుడు 
న్మృణుమాటలాడంగ నాలు కాడుకయుండి. ..” 
భార, శ్రీ ౧, ఆ. ౧౭౫. ఫె. రాయు, ౭, 

ఆ, ఈల; 2, అగ్ని జ్వాల, మంట “గీ నాలుకల 

(గోయునమ్టునానలము దడిసీ, యెరగొనంగని సం 

క్తి యనకమెనయగు.” భారం ఉద్యో. ఈ; 

అ ౧౨, భొర, ద్రో సే ఆ, ౨౨౯. బ, నర్చ 

జిహ్వికలు. “గీ, అప్రముత్తుండ పగుచుంబద్ధావ 
నీవు 'మ్రీంగుదువు చాల నాశట వ్రేగుచుండి, 
నాలుకలు లో యుభూరివన్న గమువాతం బడిన 

యొలుకను భత్రసుచుషిది ననభు.” భాగ. ౪, 
న్యం, ౭౬౮ భె, రా యు, ౧౨౩౬౮౦ 

నాలుక బెల్లము. దే. వి. (నాలుకశ బెల్లము) మాటల 
తీపి చాడాధుర్యచు. “క వికచముఖుర డగుచు 
శాత్తవులకు హితులగునట్టివారలం గని భూపా, 

లకుం డెడ్డక-త్రెరయు "నాలుక బెల్లముమై 'మనంబు 
లుం గనవలయున్”” భార్క శాం. 3, ఆ. ౨౬రాం 

వంగుట నాల్క నల్ల, నగుట వదనంబు గడు చెజ్టి 

నగుట...అయు వడుచు మార్క. 9, ఆ, 
3౫౩3. (బం సర్పళిహ్వికలు “చ. ఫణఫలకంబు 

విచ్చి .. మణిమయ పీళమధ్యమున సాల్కలు 

గ్యోయుచునున్న వాసుకిక్ -. , మైమ, స ఈ ౨౯, 
వారి, ఫూ 2, ఆ ౧౦౫. 

నాల్యడము ఆ నారికడనము. (కొబ్బెరకాయ.) “ఊ, 

అల్లన జేర వచ్చి భవళాన్నమఃం గమనియాల 
చ ఆశే 

చేతితో, 'బెలయుతోడ నాల్కడపుంేసెము 
. తోడను నిమృపంద్లతో . ,,ఊోర్వశి సెద్దె భిక 

మున్,” వార. HX, ఆ ళో, 

నాలుక న్నులవేల్సు. దే, వి. అగ్నిం (క నాల్దు కన్నుల 

'వేల్చునకు వేల్పు వెన్నేని చేసి మే లేమియుం 
'జెందకున్నళ” అచ్చ. బాల, ౨౮ పు. 

నాలుగంబములయాట, ద్వ, వి బాలికా.కీ జూ విశే 
గి WU 

షము, ఇందు, క ల. ౧55౨. 

నాల్మాండు. దే. వి. (గాలుగుశానాడు) 1. నాలు 
గవనాండు చేయువని (బుకుస్నానము)' “ఆ, 
కలికకీర్తిశాలి. కళ్యపుం డొకనాండు; మాన 
వతియుం జెజంగుసూసి యనల, నామతీర్థవారి 

నాల్న్హాండు వేనీను యతివం గాంచి చ్రచాది 

తాత్తుం డగుచు వరావా ర, ఈ కధ ర్ల 
నాలుగవదినము, “గీ, .సవిత్భం దందరిటరవ 

'నాల్నాళ్ల్ జలకమాడ్సి చూడ 'వెచ్వారిం బురువునిం 

శాలుగు జే. స. చెం మూండునొకటి., (దీనికివ్భ.త్తి| జూచి కాని” కాశీ, ౨, ఆ. శా 
, యందు “నాలు.నాల్. నలు నల్ిఅనురూపములు | నావ. ఉభ చె. వి, (నం. గొకి కం.శామె ఈ 

, ఫీక్ళక్ను., “చ, + వది. మేనియంద్ను: | గసిక్కి ణీ నావాయ్.) పీడ కలము, శక. ఓడ. నాన. . 



నాతో 

యనంగ నొవ్వుచుండుం దరణి.,,” ఆం, భె. 
చ, సహ శీయూర, 3, ఆ. ౧౯౪. సం. వి. 
చెం స్త్రీ. పీడ, తరణి. 
=. పు వం. వి, అ, పుం, ఓడళేవు. భార, 
త. ఏ, ఆ. ౯, 

నావి. చే. ఏ. సస్యరోగవిశేషమము. (శ, రు) 

నావికుడు. నం, వి. ఆ పుం, 1, పీడ నడుపువాండు, 

కర్ణ థారుండు; 2, ఓడమింద చ్రయాణముచేయు 
వాడు, 

నావుడు. దే. ఆవ్యః ను. (అను ధా అనినకిమ్మట, 
“మ త్తకోకిల, వీమి కారణమయ్య పొముల "కేల 

యల్లితి వీవు లేజోమయుండవు బ్రావ్గాణుండవు 
న్నుప్పతుండవు నావుడున్., , “భార. ఆది. ౧ ఆ 

౧౫ర. ఉం హరి, ౨) ఆ. ౨౨9 

నావురు = నాంగురు. (వృతవిశేషము.) “వ. కమ్మ 

తొవులు కలనావురాకులు వజచి,..” స్వా, ర్క 

ఆ. ఒం. ఆం. భ దష. ౬౨ 

నావ్యము.. నం, వీ. అ న. నవ్యత, ల్ త్తందనము, 

విణ, (అ, అ. అ) నావచే దాంటందగినది. 

నాశనము సం, వి, అ, న 1. నళింపంజేయుంట; 8, 

కనంబడకుండం జేయుట. విణ, (అ.ఆ, ఆ) నాశము 
చేయునది. (అ. ఈ. ఆ) నళింపంజేయుటక 
సాధన మైనది. 

నాశవడు. మి, ఆ. కీ న. నాశవజుచు.) 

నాళవటుబే. ప స క్రి. (నాశవడు ధా. చే) 
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నాసత్యులు. సం, వి. ఆ పుం. ద్వి అశ్వినీకమారులు, 

డేవవె చట్యులు. 

నాసాపుటము. నం, వి ఆ పుం న, య సరన 

ముకుపుటము, 
నాసామణి. సం వి, ఇ. పుం. ముక్క, (శర) 

నాసి దే, వి, పిల్లి, మార్థాలము. (శ, రృ విణ. నిక్ళ 
పము, (వా 

నాసీక, నం, = నాసం 

నాసీక్యము, నం, ఏం అ. పుం. అను నాసీక ధ్వని, నం 

ముక్కు నాసికం విణ. (ఆ, ఆ. అ) 1, నాసిక 

యందు పుట్టినది 2. నాసికయం దున్నది 

నాసిరిల్లు. వై. అ. క్రి. నశించు. (శ. రృ 
నాసిలు. వై. అ (క్రై. నవయు, శ్వీణించు. “క ఈ 

నరణిం గామతం శ్రా, భ్యాసపరి శాంతి మిగులం బర 

వశ మెనక్, నాసీలి ధాతుతయమై, మాసము 
లోవలన వాండు మరణము నొందుస్*” జై. సి 

ఈ ౧౦౮౯. పీ. శేరుం, ౨, ఆ. ఏ2. ' 

నాశేరము, నం, మి అ పుం. 1, ముందూ నడుచఛుసేన, 

2. సీనాముఖము, ఆనిమొన+ విణ, (అ. అ. ఆ) 

ముందు పోవునది. 
నాసీరుండు. సం. ఏ. అ. ఫుం.' వేనవముందు నదుభు 

యోధుండు, 

నాన్టీ. సం, అవ్య క్రీ (న స్తీ లేదు, “చ, నిలు 
కడ నున్న వావి నహి వేస్తము నాస్తి భయంబు 

లేదు...” శశా. ర, ఆ, ౧౭. 

నాశముచేయు. “కం వవనజజంఘాసంభవ, బవ నాస్తికత సం వి, ఆ, స్తీ జ నా స్తీక్యముం 

నము వడిం గడలిం చాయవడ నడంచి మన్యోవీవర 

మునకుం వొరంబడి, వవనాళనకోటి నాశవలిచి 

గమించెన్,”” రామా. ౬, ఆ. ౯8. 

నాళము, నం. వి, అ. పుం, 1. చేటు; 2, చావు, మృతి; 
5, కనంబడమి, అదర్శనము; క, పాలీపోవుట. 

నోళయిత. సం: విణ, (బు, శ్రీః బు) నళిందంజేయు 

వాండంం. 

నాళకము. సం, వణ. (అ ఆ అ) నాశముచేయం 

బడినది, ' 

నాళ్యముం నం విణ, (ఆ. ఆ: ఆ.) నశింప జేయః 

, = దగినదిం 

నాను నం. ఏ. ఆ స్రీ, 1. త మాగిజేం ద్రి ది 

| నావారీగడలం, . చే. ఏ, బు 

నొ స్తీకుయడు. సం, విణ. (అ, ఈ. అ) 1, వరతోశము 

"లే దనునమ్మకము కలవాండు; 2. దేవుండు లేం 

డనునమ్తుకము కలవా.డు; 3 చేద్యప్త వ మాణబుద్ధి 

లేనివాడు. 

| న్నాస్తిక్యము, సం, వీ, ఆ, న జేవుండు 'లేండనియు 

ఇరలోకము' లేదనియం నమ్లుట్క చేదమందు. 

వ వ్రమాగాబుర్ధి లేకుండుట. ' [త్రాగు 

నాస్యముః నం, వి ఆనం . (ఎద్దుమన్నగువాని) ముకు 

బు వాద్యవి శేషనులం. “డా 

గర శా కా వ ల 
నంటి కాకు త్ర కయివారనుం 

శజేయలోం. ట్, +. -హారిశ్చ.. క ఆం దిగ: 

యము 8 వనగుతొందముకొన 2, ద్వార శాకము; ఊళ దే. వి లాడను,. 'గుజ్జపుగిట్టలవ. 

" మృమై. నుండునడ్డకమ్ణం కీ. ధ్వని శబ్దము... : .వేయుఇనువనిక్స, (శ.రువాభి' గం మీంళువుం. 



నాళి 

తామరలోనగవానిళాండ న 1. క్రోవి, గొట్టము; 

2, నరము, నాడి; తి. క ర్లిపిడి ఓ రంధ్రము; ర్, 

మగగుజి. ఆ, పుం. జలనిర్ణమము, సీరుపోవుటై. 

ee తూముకాలంవ లోేనగునది) 

, 1. తామరలోనగువాని నాలి, సం వి ఈ, 

వృతవిశేనము. ఈ స్త్రీ 1, (గోల మొదలగు 
వాసి నార 2. గడియకాలము; 8. తామరళో; 

కీ. ప్రణాళి, స. ముం 

నాళిక. సం, పి, అ, 

కాండ; 92. క్రోవి; నొట్టము; 8. గడియకాలము; 

4, రంభను?" ర్ ప్రా య్యనందు. 

నాళికము, సం వి. అ, పుం. 1. శామరళి; 2. శామర 

పూవు; త దున్న, మహేవమ్మ్యు 1 పిల్లనగ్రోవి, 

వేణువు. 

చాళీకము. సం, వి, ఆ. పుం, 1. బాణము; 2. బాణపు 

ములికి 8 కొబ్బెరచిప్పత్' చేసినకమండలువు; 
డీ ఇనుదనాళము కలఆయుధము. (తుపాకి మొ) 

'న 1. తామరపువ్వు; రి, ఈామరతంపర్క పద్మ 

సమూవాను, 

చాళ్గీకొసను(డు, సం. వి. అ, పుం. బ్రా. 

నాళీకిని. సం. వి. ఈ స్తీ" 1. శామరశంపర్య 2. 

తామరగరగొలను . 

నాళీలు, దే, వి. బ, భత్యువిశేమము. “సే “కీ ఎడలచెన్నెల 

చక్క రిడి బోగ్కువెన్నెలం బూనిక నాళీలు 
గాను గూర్చి. గీ, పండువెన్నెల యనువెండిష్టళ్టైర 
ముల జేలంి యిల్లాండ్రు పడ్డింపం 'జెలులు6 

దాము, వేశ. కలం మోణి బున్వంపుంాడు. గుడిచి, 

పొదలుతమితోడ 'వెన్నెలపులుంగు లమ” య, 

శ, ఆ రావి, 

ల ని 

ఉళ.. చే, అవ 1. ద్వితీయైకవచనమందు వచ్చెడి 
ఓక వ, త్యయము, దాదా రోముని, కృష్ణుని. 

ము 2. భూతార్ధకో త్తమఫురువైకవచన ప్రత్య 
యము ఉదాః-చూచిలిని. మొ; 8, వ్యతిలేకళ్ళ 
పర్ణ శార్థమున వచ్చు ప్రత్యయము ఉదాః-చేయని, 

అ మై; కీ కొన్నీవదములకు ద్వితీయా 
జ్యేకవచనము: చరమగునపుడు. వచ్చుఅగమము. 
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స్తీ" 1, శామరలోనగువాని 

నించే 
ణి 

యాగముము ఉదాః- తెల్లని, మొ, సం. అవ్వ, 1, 
అధికము, అతిశయము. ఉఊదాః-నిపీఠము. మొ, 

2. అభావము, లేనిది. ఉదా:-నీధనుండు* 'మొ.. 

నింకు = ఇంకు, జే. అ. శ్రీః నశించు. “టా. శంక 

యొకింత "లేక ద్విజసంఘుము. లెల్టెడం గూడి పావ 

ముళ్, నింక మడతరీమనువు సీమముతో నువచేశ 
మొంది...” ఉద్న. ౨, ఆ. 3౧౩౨. + 

నింక. అ. దే. అవ్య. క్రి. విణ, శీళ్ఫుముగా, (శ. 

రు బ్రాం 
నింగి చే వి. 1. ఆకాశము, అంతరితము “గీ, సో 

శాకాంత నిండుగర్భంబునందు, సూర్యు డుద 

ట్ొట్దలు చొచ్చి యుండ, మొదల 

దీండి, డించులేత కొ మ్రులకయెండ్క నింగి యిరగిలి 

కాన న నభ్యంగ మాళ్చే. 5 కాకీ ౧, ఈ ౧౨ 

భార ఆది, ౬, అ. ౨౯౧; 2 స్వర్షము, (చూ, 
నింగిమ్రాను) 

నింగియోలి. చే. వి. నభస్వంతుండు = గాలి, “గీ, ,, 
నింగి,చూలి - మబ్బులపగదాయ గాలి.4,ఆన 

మారు తాఖ్య లగు...” సాం. ని, దేవ ౧౨. 

నింగివడు. ద్వ, అ (క్రి. (నింగి₹వడు) (సూర్యా 

దులు అఆన్హమించు. “ఆ. సీత న ట్టుపేతసేసీ 
మిన్నక యున్న; నఖులభూతములకు నథిపునల్కం 

బట్టపగలు నింగిపడియె నా శీనారటోంధకార. 
మడల నపుడు కఫులు”భెం. రా, యు శరం టా 

హరి, ౫, ఆ. రార 

నింగిమిరి, చే. వి. సువర్చలశీ. (శర బ్రా) 

యిం కు. 

నింగిముట్టు. దే. ఆ క్రి. (గ చట ఆకసము 
కంటు అత్యధికమసు. ' 'వ, + ,రథ్గచ క్ర ఘోమంబు 
లును శీతనవటవటా త్మ రంబులం నిరగిమట్ట....” 

శాం, %, ఈ విగ, నీలా, 5, ఈ ౨౦. 

నింగిమ్రూను. జీ, వి. (నింగిశౌమ్రూను). కల్పవృతుము, 
నురతరువు, “మ. కురినిక జల్లున నింగి మ్రానివికి 

చిన్కుల్ జేవతాదుందుఖుల్ , 'మొరనెన్, +” 
ఊ. వారిశ్చ. ర ఆ ౯౯. 

నింగిసిగ. ద్వ. వి. (నింగాసిగు వ్యోముకేశు(డు 

. శిన్రుండు. “ఊఉ క్రొ న్నెలతాల్బునీంగిసినకుక 

గనులందనిపూలదండయున్. రానూ. స అ, ' 

౧ిక్కు' (శ. ర పూ | 

"ఉజక్యూరామునినేక్క . రామునికి, మొ ర గుణ నించే. చే. వ. క్రి. (నిందు ఛా, ప్రే లద 
క్! 

వాచక మ్తగకర్మ్మథారయసమాసమందు.. 'వళ్చెడి| ' జేయు, '.నిండిందు... “నీ, తు నంచి 



నంట 

శారచనకలశముల మ్యాూనమార్చం . జనవ 'లేదు,” 

వరాహ, శ, ఆ, కరా పను. ౫, ఆ ౧౨౨; 
ద, ఇాఅవేర్ను, సఫలమొనర్చు, “ఊ నిండువు 
నాదుకోశ్కె. ౨ గమనింతువు "కేళి కజార్నిశయి 
నా,నింతువు లొను గుబ్బలంద నింతువు పౌరువ 

శేళివేక,..” శశాం. ఈ,౪ఆ. ౮౦; 9, వ్యాపీంపం 
జేయు. “డా. నించితి సజ్జనస్తుకుల నిర్మల మైన 
యశంబు దిక్యు-లన్.** భార. ఆది, ౨, ఆ. ౨౦3; 

కీ కలిగించు. “న ,,కటిద్దేహకు నవ్యప త్యలతి 
కాశీ నించి రాళీజనుల్ వను. ౫ ఈ ౧౨౦. 

రాఘవ, ౧3 ఈ ౧౧; ర. ఉంచు, సెట్టు. ళీ 

శాహిణేయంండు భుజబలోత్సావా “మెసయలం 
జటులరథమున కా త్త సమితి నించి. ఉ. వారి. 
3 ఆ 35౯ పారి, ౨, ఆ. ౬3; 6, పోయు. 

“ఉ&,,,.ఆ, వన్నిలస్రోకయాొదలను వాపిరిబల్ 

'తెలిముత్తియంపుచ్రా శెన్నయడు నింఠకు.,.” 
నీలా ౧ అ, ౧౯౨. ఇందు. ఇ ఆ, ౫౩; 7. 

ఏయు (పృయోగించు. క మెజ్ముయగారునార 

సములు, దజుచుగ షష గడంగి కధ్నాతృము 

నన్,” ఫోరం ఉద్యో. ఈ, ఆ. 3౨౦. నిర్వ. ౬; 

అఆ ౧9౫ 6. (పుహ్పాదులు చల్లు. “క, అసమ 
భయభ కు లలరలం గునుమంబులు దోయిలించి 

కోమలి నించెక, గినలయభంగంబులతో, నసదు 
నడుము వణశ మృదునియడుగులమూందన్ 
వార ఏ, అ, ౭6, వను. క,ఆ, ౧౬; 9. కలుపు 

చేర్చు.. మ్స చత్యూవహృతనూశ్న భాండ 

శీతాంబువు వేలారజము నించి కలువారు.” 

ఇందు 3, ఆ ౯౬ యం ఈం; 10, పొందు. 

“పీ జేస్పరించినకంటిచిగురుచా ౫ లతీరు సిందూర 
తిలకంబుబెలువు నించె” వారు ఈ, ఆ. 'రారా, 

కవల, 3, ఆ. ౧౦౮ ll. కటాకీంచు, 

చూచు. “ట్, పంచశరుండు తత్పరత బాణ 

విమోతణశకొాలములం చృితీతీంచుచు గారి 

శంకరుని 'జేరనయప్పటినుండి యొబ్వడుక్, 
నించునొకో వారుండు తరుణీమణి నంచును వింట 
నారి స్కారించుచు నుండె కెంత...” వార 9. 

జ 22; 12. పాలించు. “వ, .+మెకముల 

జాడ 'లరసీ**** వలలు. హత్తించి మాటులు 

పెట్టించి 
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"తరువులు. . గట్టించి. పోటుకోలలు |.. 

a gap ma ॥ ఇందు, wl ఆత, ఇం0;..వేలి, అఆవరించుం. 

నిండి 

''మ...తొ దాత్విక మోద ఖేదగుణశీ తాశీకినే త్రాంబు 
లొ ననముల్ నింప గుహుండు రాథునవునకుకొ 
వ౦ందారుండై యిట్టనున్* చం, రా. క, ఆ, ఒకో; 
14, వెలువఆచు. “టా. . ,సీమదిలోే: గలమర్గ్శ 
మిష్టు నిక్కముగం జెప్పు నీకలికికన్నుల నీరెటు, 
నించచేటి కే” వేం మా ౫%, ఆ. కిరా నైవ, ౨, 

ఆ, ౮౭, 

నింట. చే. వి. (నిండు థా) జలభూరము, 'వెల్దువ। 

“కా అంటిన గందుమేనుం బస నాశెడుజవ్యన 

ముక్ , రనంబుపె, న్నింటలం గూర్చు కామ 

మును... వారి. ఓ. ౭, అ, ౯౪, ౪, ఆ. 90, 
విణ. _ప్రేరకండు. “ది, విరహులబలునుంట విబు 

ధులపంట, నురక్రంబులకు నింట సొబసల పెంట.” 
నవనాధ. ౨, ఈ రాణి, పు, 

నిండంబడు ద్వ. ఆ. డ్రీ* (నిండన్ పడు స్వార్థ మున) 

వ్యాపించు. “ఆ, ఎన్నం బెక్కులగుచు చెక్కడం 

జూచిన నడచువారు నడువయగడంగువారు, 

విడియువారు మణియు పీడెత్తువారునై, చేల 

యీనినట్టు నిండంబడిరి”* భాం రా, యు, 2౮౯, 

నిండారు. చే. ఆ క్రి, (నిండుశఆరు స్వార్థమునా 
1. పూర్ణమగ. “పీ. నిండారుచందురునిను పారు 

. నుశుంగాంతిం జెలువగా మరుండు నృజిం చినట్లు 

మార్క, కి, ఆ ౯౧ నైవ ౧, ఆ ౯ాజు 

42. అలిశయించు అఆధీకమగు. “మ. . ,ఉద్యో 

గాదులుం గూడంగాం బదిమేనింటి:బెనుంగుబాన 

జనసం ప్రార్థ న్టంబులై సపెంపునం దుదిముట్టక్ = రచి 

యించు టొవ్వ బుధసంతో షంబు నిం డారంగన్,” 

భార విరా ౧ ఆ. ౭,విక్ర- ౧, ఆ గిర; 

తి వ్యాపించు, “మ్మ అజజాబిల్లివెజుంగుకొసి 

కముచాయం బూనలాణం చారకల్ ,  నెరయకొా 

జల్లిన బేన(ద్రాలకరణి న్నిండార,,.” శశాంం ౨ 

ఆ. ఇ అము, ర, ఆ. 3; 4. కడచు, 'ఆతి 

క్రుమించు. “క లలిం జూలింతతనంబులం దలరడు 

నమ్ముద్దు నేల దాలుపునపలా, తలమానికముల కటు 

ల,న్నెల లేర్చడం దొ మ్రిదియును నిండారుట 

యున్.” ఆచ్చ. బాల, ౮5, ,' 

నిండించే. దే. స, క్రి (నిండు ధా ప్రే) 1. నజ” 
వేర్చుః ఫిద్ధింపంజేయు, . “క, కుండలములు? గవ 
తము, 'నుట్టుండరోని : మునఘ .బేంయు మొండు 

ధనంబుల్ , నిండింతు సీమనోర్యు మొ జేఘియు 
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ననక* మింక నూర్దీకచరి తొ భార ఆర. ౭,| నిండుకిొను. చే, న. శ్కీ* (నీండు?కొను స్వార్థమున) 
ఆ, 35౬౧; డి వ్యాసింపం జేయు, “ఈఈ ఆకాశంబు 

చెలుంగం దోజె...” రాకాచందదివాక రానల 

శిఖారేక్న పృ భాజాలరే, మూకాంతిం బురుషుం 

డదొకం డభట లోకం బెల్ల నిండించినకొ, మూ 

కన్ను ంగవ రిట్టికావ మని నమ్మంజాల వయ్యుక 

నృపా” ఊఉ. వారి. ౨, అ ౫౦; రి. నిండం 

జేయు, నింపుకొను. “గీ. భూరిరవిరోచిం గాలెడు 

పుడమి వెడంద, పెనముపెం బండువెన్నెల పేరి 

యట్లు; మంట మాజీనయాడట మఠకీయు మి 

యుల బొట్ట నిండించె "లేశొనిపుంలంంగుదుటుము.”ో 

కాళిందీ ళ, ఆ. ళ€రా, విరావహా, రా ఆ. ౧౮. 

నిండు. చే. ఆ. క్రి" l. (జలాదులచే) ఫూర్థమగు, 

“గీ, తనువున హీమానితాశ్లేవజనికపులక, రాజ 
శైతవమున రాగరసము నిండ్క్ పెర మనుకట్ట 

నగలించ..* దళా. 3, ఈ ౫ నిక్క. ౧ 
అ. ౯౦౮; 9. నెజవేలు సఫలమను “గీ ఆర 

షం టెం జతుర్వి భావో రములను, మననుకోరిక నిం 

డంగ మునిగణంబు.” కాశీ, ౭, ఆ. ౧౮౭. 

హరి ఉం ౧౦, అ. ౧౨౦౮ జె, అధికము 

అతిశయించు. “గీ, శారదాజేవి మామకస్య్వాంత 

వీథి నిండుజేదుక నిహరించుచుండుం గాక.” 
చైను ౧, అ ఎ హరి, ఉ.౯ా ఆ ౧౦; |, 

'వ్యావీంచు. “ఊఉ, ..దిక్కూలం, జిచ్చజతూపు 

తండనములు సీంహారవంబులు నిండె నొక్క_టన్ 

పారి ౫ ఆ క, దశా ౨ ఆ. 3౦౨; ర, 

. (ఆయువు మొ) ముగియు మూడు. “సీ, తగ 

ధనుర్దుణ మివు తెగ నిండం దీసీన దివిజారివరుల 

కాయువులు నిండు.” ఉం. రొ. ౧, ఆ. 9౨౪. 

కారీ, ఈ, ఆ రం; 6. కడచు, అతి క్రిమించు. 

“న్వు నవమాసంబులు .నిండంగా గురుడు శేం ద్ర 

సాయియె యుండగా శివలగ్నంబున నుద్బవించె 

సుతు డర్చిమ్యంతునంశంబునన్ , * *” కాకీ ఈ 

ఆ. ౯; 7. భూర్తియగు, సర్వాంగసంఫ్రూర్థమగు, | 

“నీ, వలపు గలిగిననిండుజవ్వనిని వనినిల గల యు 

+ కంటెను సౌఖ్యంబు గలదె వేతె” దళా. 9 

“ఈ. ఉర, భార్య ఉద్యో. ౨ ఈ దగా, 8, 

ఏ శరతోోషించు. (చూ నిండుకొను) వి. భూర్ణత. | 
నిందిక, నం. విణ, (బు. శ్రీః బ్ర ఆ నిం 2౪ 

తో “జా విజ ప్రూర్ధము. (శంర్సు ,... 

1. సంతోషించు. “క, *నిన్ను౦, గనుయగొంటిం 
బండు వయ్యెం గన్నులకును నామన మిపుడ్ల 

విందుకొనియెన్ ,..” కళకు, ౨ ఆ ౫౦, ఊ, 
రాయు ఈ ౧3౮; 2. ఆయిపోవు, ఖర్చన, 
(వా); శి. వ్యాపించు. “సీ, చ్రేకవనాయాశశీక 
విభూతినికరంబు జె మేన నిండుకొనలో గీ, రుదు. 
డేజేళ  మెలంగెడురౌాదముగను' దశా, న్ 
ఈ N95, ఖమ, మి ఈ ౧౦౧; శ, అలిశయించు, 

“క గుండియ జల్లన మదిలో నిండుకొనినళీతి 
, నావినిర్భలచిత్తుం, దుండక నలుగడలకు న,య్యండ 

విడిచి వవ6 దలంచునాసమయమునన్*”శేష, ౨, 
ఆ, (శర 

నిండుదొర. చే. వి. (నిండుశాదొర) ధీరుడు. “క, 
మండిపడి వీనికల నగొట్టుండటు గొనిపోయి 
-నావుడుకొ రావణుతో, నిండుదొర తదనుజుం 
డన్కఘుండు విగీవణుండు పలికె గోప మడం 
గన్” రామా. ఇఒ, అ. 99౩ ౭. 

నిండువన్నాలు. ద్వ. వ బ. (నిండుశవన్నెలు పస 
విశేషములం. “పీ నిండువన్నెలు మంచినిగమ 
గోచరులు సామంకవీభులం చతిమలును బోగడ్డ 
వచ్చలును. . బంధ. ఎల. 

నింద. సం, ఏ. ఆ. శ్రీః 1. ఆఅవవాదమ్యు డె. నిందిం 

చుట్క గర గాము, 

నిందకుండు, నంంనిణ. (అ, దికా, అ) నిందించువాండు, 

నిందల్ . సం. (శత్ర.) నిందించుచున్న. 
నిందనము. సం, ని, ఆ. న. నిందించుట, దూటుట: 

నిందనీయము, సం. విణ, (అ ఆ. ఆ నిందింపందగి 
నది, గర్హ న్ధ్రీముం 

నిందాస్తుతి. సం. వి, ఇ, స్త్రీ, మైకి నిందవలెం గనయిడు 
స్తుతి, వ్యాజస్తుళ్యలంకార భేదము. (అలం) 

నిందించే. సం, స. డీ దూషించు, దూజు, “న, ఆ 

సంరంభంబున సమయభంగంబు7గ జనంబులు 

మనల కౌలింగిరయీని” “క, ముందటిభంగిన 
కానల్కయందుం జరించంగవలదె యది నీవును 
సేశుం చెచ్చినయాపదగా, నిందింవరె యెల్లనారు 
నీరజనయనా,.” భార, విరా. ౨ .ఆ. ౧౮౦ 
౧రారి, కాళ, శ ౧౦౯ 

క 
ere 
' 

ఖ్ 
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నిందికము. నం. విణ. (ఆ, ఆ, ఆ.) 1 గర్హి కమ్ము నికము, జే, క్రి, విణ యథార్థముగా, “గ, త్నీణ 
8. నిచేధించంబడినది; 8 నీచము, అధమము; 

4, తిరస్క_రింపంబడినది, 

నిందికవ్యము. చం. = నీందనీయము, 

నింద్యమానము. సం. విణ. (అ. ఆ అ) నిందించం 

బడుచున్నది. 

నీంద్యము. నం. = నిందనీయము 

నిం పాది. దే.విణ. (నింపుశాఅది) కే, సమృద్దము. ఊదా: 
కలనిలో సీట్ల నింపాదిగా నున్నవి. (శ. ర); 8, 
సుఖితము. (వ్యవ) ఆతడు నింపాదిగా నున్నాడు. 

నింపారు = నినుపారు. (శ ర 

నింపిరి. చే. వి. మలము. “సీ మలవాచకం బగు 
మసటు నింపిరి మస్తు, ,.” ఆం. భా, ద్వి. ౧కిక. 

నింపు బే, స, డ్ (నిండుథా. చే) 1. వ్యావింపం 

జేయు “చ,, నల్ల డలం (బి, నూనకోరకనికా 
యము నింపిన సొంపు వెంపునన్ వను, ౧, ఆ, 
౧౪౭; 2. కలిగించు “వ. ,,పొడవుశెంపు 
సొంపు నింపు విడి కెంప్రురవచెక్కడంపుం బసీండి 

గద్దియ నధివసించి ,.* దకా౧ణ్స అ. దర; 

ల. నిండంజేయు, ఫూరించు, “ఆ... .ఆనంది, 
యెచటి కరుగంబోక యొబుకునింటు గంజికడుగు 

వేశం గడుపు నింపుచుం గొంత్కకాల ముండె 

బాతిగతుల నంత.” వున్న. ౨, ఆ. 

స్వాం ర, ఆ. 8౨. వి, బలుపు, సమృద్ది గన్స్ 

పయ్యొదొంగులోవలం చిక్కటి ల్లెడునెస్వీయం 

జన్ను లనింపుసొంపు. గీ, కలిగి. =. కావ్యా, 3, 

ఉ ఈం, విణ, వేం సమృద్ధమ్బు అధికము. “ట్, 

నిద్దపుం 'జెక్కుటద్దముల నింపులుగాం బులకళ్ 

జనత కళొ జు ఈ ౨౩౭; 82. మనో 

జ్ఞము “మం కలయం గిన్నరగీతిం గూడ మృదు 
రేఖం బొడు మత్తాళిసం, కులము ల్రింపురుమాంగ 

నాకరతియెలుంగులళ్ వించుభావించుమా, తెలుగు 

ల్నింపుళ నిచ్చుకి'వెలలు,..” కుం 

అ. ౧౭. 

నింటము, సం, వి, అఆ. పుం. వేము. 

నింబువు. సం, వి. ఊ. స్త్రీ, ఒకజాతినిమశ్. 
నికటము. ఉధ. చే. ఏ. (క. నికటము) నిర్భంధను, 

(శారు సం; వి, ఆ, పుం, న సామావ్యము. 
విణ, (ఆ ఆ. ఆ అనన్నము చేళకాలములనే 

. నన్నీహీత' మైనది, 

IH 55 

లీల, 

నం. 5, 

నంకల్పజారు: డొజీవుం డొందు.నికము ,బ ట్రన్శాత్వ 
మును... * అధ్యా. ఊ ఎర పు, , 

నికరము, ఉభ, చే. విణ. శ్రేస్టము. “గీ నీవ చదివిన 
చదువులో నికర మెన వద్య మొక్క_టి చదివి 
యేర్చాటు గాయనర్థ 'మెఆింగింపుము. ,. 
దశా క, అ. ౧౫౮ కృష్ణ. పీకి ౧౪, ఆం 
భా. తృ. ౧౫. నం.వి, అ, ఫుం 1. నమూ 
సాము; 2. సారము; 8. నిధి; 4. న్యాయముగా 
నిచ్చినధనము. 

నికర్తనము, సం, వి ఈ న క త్తిరించుట, ద్రుంచుటం. 
నికర్ష కాము సం, వి ఆన, మే ఇళ్లు వలనను 

“యావరించి యున్న ప్ప జేశము, - ని వేళశనస్లలము; 
ర్తి గ్రామకంఠము, పట్టణము వల్లె పనా 
బరువే తుము 

నికవ, సం. ఏవి, ఆ, స్త్ర రొకనమాక, 
నికషము. సం పవి అ, పుం కేం జరయ్లిక,రాపుః 

2, గీటురాయి, ఒరగల్లు; 8, కత్తులు “మొదలగు 
నవి సానబట్టుసాధనము; 4, గీటురాలివై శాచిన 
బంగారు మున్నగువానిగీత ; ర పరీశూర్భమై 
ఒరగంటిసై గీచుబంగారు లోనగునది. 

నికహిత్న జూడు. సం వి, ఆ. పుం, వైర్భశుం డను 

రామనుండుం 

నికపోపలము, సం. వి. అ, పుం, గీటుజకాయి. 

నికామవము. సం. వి. ఆ. న తీవ్రేచ గ్. విణ (ఆ. 

ఆ. అ 1. అధికమెనది; 2. అధికమగకోరిక 
గలది క్రీ" వీణా. 1. య'భఖేచ్భము; 2, చాలునంత; 

3, అత్యధికముగా, 

నికాయము. సం, వి. అ. ఫుం 1. సమూహము; 

2, తెగ; 3.నివాసము;, క గులీ, లత్యుము; 

ర్, పరమాత్మ స 

నికాయ్యము. క పి. ఆ, పుం, ఇల్లు గ లఎవాము, 

నీకారణము. సం. వి. అ. న చంపుట మారణము. 

నికారము, సం వి ఆ ఫుం 1. అవమానము జిం 

చంపుట్క మారణము; శి. బెదరింపు; ఢీ ( 
దులను ఎగురంచబోయుటు తూక్చత్తుట్క ల్ 

ధాన్యము స్రోగగునట్లు. మం దో యుట్య ర పండ్లు 

కొజుకుట మ గలంగుము ఖు 

రము; '్ళ. ఆవకారము కీడు, “క వారలు సమ 
యను దప్పిన ఛారిజరిపుహిత్సులగతు అవశ్యము 
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*, దవ్వన్, వారికి నకారణంబ ని కారము సీఫొడుకు | నికోచనము, నం, వీ, అ నం ముడుయగుటు ముకృళిక్ర 

. శేనెం గడు నహితుండై ౨ భొర ఆర ౧, ఆ 

౧౦౦. విణ, (అ. ఆ. ఆ) దుష్టము, శథముః 

“ఊఉ కోయిలనోరు సోశనిచిగుళ్లు నికారపుంజిల్క 

బిన్నముల్ , సేయనిపండ్లు . ,.” వేం, చంచ. ఈ, 

ఆ. ౧.9౮. 

నికొశము. నం, వి అ. పుం. ఓ సమీపము 2 

(వృకాశము. విణ, (అ. ఆ. అ,) తుల్యము; సాటి 

. మొనదిం 

నికాషము. నం, వి, అ. పుం, ఒరపీడి, రాయిడి, 

నికుంచకము. నం. వి. పుం. 1. సోల; 8. నీటి వృబ్బళ, 

నికుంజము, సం, వి, ఆ, పుం న 1. పొదరిల్లు; 2. 

. గుహ్ము 8, గువావలి నుండుగది 

నీకఘుంధముః, సం, వి, అ, పుం, దంతి, జే పొలముళీ. 

నికంభుండు, సం. పి, పుం. 1. ళివానుచరులలో 

నెకండు, 8. కుంభకర్దునికొడుకు; 8. (వన్లోదుని 

| . కొడుకు; శ, నుందోపనుందులకం డి, . 

నికురంబము. నం, వి, అ న నమూపహాను, 

నీకురుంబము. సనం. = నికురంబము, 

నికంతనము. సం, వి అ, న 1 కర్తిరించుట 
శతుంచుట, విణ. విణ, (అ, ఈ అ) చుంచు 

నది, కత్తిగించునది. 

నీక్భతమను, సం. వి, అ.న, వంచన, విణ, (౨, ఆ. అం 

1, అవమానించబడినద 2. నిండింపంబడినది; 8. 

' వంచింపంబడినది; 4. నీచము రీ. కవటపాద 
యము గలది శదము. 6, శ్రో సివేయంబడినది. 

నిక్సతి. సం. వి. ఇ. స్రీ 1. బెదరింపు 2. వంచనము; 
3, దైన్యము; 4. నిందించుట్క ర్. నిరసీంచుట, 
భ్రోసివేయుట; 6, భూమి. 

నిక్ఫత్తము, సం, విణ. (అ. ఆ. అ) నజికంబడినది? 
ర్రుంచంబడినది, “అ. హకరభుండు నివతితా 

శ్వుండు సంభిన్న్రభావుండును నిశ్చ _త్తసారథి 

యును, నయ్యు,, భార విరా, ౫ ఆ. ౧౫౦ 

వారి. డం 3, ఆ. ౧౩౭. 

నికృష్ణము. సం. విణ, (అ, ఆ, అ) అధమము, నీచము. 

సికేతనము. సం, వి. అ, నం ఇల్లు, గృవాముం 

నిశేశము, సం, వి, అ, పుం, ఇల్లు, గృహము. “ళా. 

- _ శ్రింగం బున్న గువానిశేత మునకుక్ శీ్రుంబునక్ 

వచ్చు. మ్యాకంగంబుం బుర్లజించుచున్ , ,. 
ఫర విరా, 8 జ 830. 

మగుట. 

నిక్కచ్చి. జే, ఏ. 1. నిర్భంధము, (వ్యవ: వాం డా 

యవ్వునక్తై నన్ను నిక్కచ్చి వేయుచున్నాందు, 
(శ. ర); 2. సారము. “ఆ, పాజు డొక్క 

వొకండు వడుచువా6 డిట వ చ్చి, పోయి యొకండ 

చిక్కం బోటుబంటు, శలను వొడువ నువ్వ 

గలువోలె నిక్కచ్చి, చేరుచాని కోడువాశి 

మిరు. కకు, ౨ ఆ. ౧౧౨. 

నిక్కంపుజగము, ద్వ వి, (నిక్కము[జగముఎ) సత్య 

లోకము. “గీ, పుడమి ఏీరికిం జొరరానియెడలు 
"లేవు మాతి నిక్కపుజగ్యయెన దూణీ వాలు 

గంటిచందంబు ఇాలిసీ రాయగలరు మిరు నెల 

వొసంగిన నంచు. జెచ్చెర నకండు.” అచ్చ, 

కీష్క్0. 82౬. 

నిక్క_పుటాలు. చే. వి, (నిక్కము+ ఆలు.) భర వర్ని, 
“క ఎక్కువ కులం బకేనికిని నిక్కపుటా లైన 

దాని సీచకులుం డు; క్కె_ క్క బలిమిం గలిసినం 

దక్కొని చంపుటయె రాజధర్మం బెందున్” 
విజ్ఞా. పొ ౧౦౭. | 

నిక్యము. బే. వి. 1. యాథార్ల నము. “క మేనుల 

కెల్లను జీవుడు, తానే గోవిందుం డొకండు 
తండ్రీ, యున్నా జా నిక్కము కన కళ్ళిను, 

నృసిం, క, ఆ. ౧౫౮ స్యాం ౨, ఆ ౫0; 2 

సత్య వాక్యము, “గీ మంచి నిక్కము గలవాని 

మాట నమ్మి” దశ. ౬ ఆ. ౧౧౮ ఆ. భౌ, వ్ర 

౧౧౯, ల. శాళ సతత్వము; తి, కాలాబాధ్యకఈ ష్ 

అమృతమయ బుగ్యజాస్సా, ముముల యుసనివ 

ద్వచసృమాజములకు వ్యాచ్య మయిన పురుపోర్టము 

నిక్క-ము రూ వగువాని భ _క్లిగమ్యుం దలంళున్.” 

భార కాం ౨, అ. ౨. విణ. మేం యథార్థము; 

నిజమైనది. “ట్. నిండుమనంబు నవ్యనవనీశసమా 
నము పల్కు, చారుణా,ఖండలళ స్త తుల్యము జగ 
న్న్నత వి ప్రులయందు నిక్క మొళండును రొజు 

లందు విపరీతము + =. “” భార, ఆది, ౧ ఆ. ౧౦౦; 

ది సిద్ధమ్యు ఆసందిగ్గము, “గీ చావు నిక్కం౦బు 

| బ్రదుకుట సంశయంబు కాశీ ౨ ఈ ౧౨౮ 

దశా. ర, అ, ౧.9% లె. సార్లకము, “వం 

అతనికి. బరజి _క్తనునిక్కంపుంబేరివాండు. పుట్టె 

“నారి. ఫూ, 3, ఈ ౧౨9 క్రి + విణ; నిళ్ళ : 



నిక్క 1677 నిక్కు. 

యముగా. “మ. నిను మధ్రామకుతూవాలో తరు | నిక్కిచూచు. చే. స (కి. (నిక్కిసాచూచు) 
నింగా నిక్క_ం బెదం గాంచి .హరి. ఊఉ ౨, 

ఆ, ౧౫. 

నిక్క-ముచేయు దే. సం క్రి. (నిక్కము చేయు) 
దృథఢవజుచు. “క జక్కవలకు రవి యిశం బ్రాం 

సి క్కూధరం బెక్కు. ననుచుం చెలియం ది చా 

చన్, నిక్కము చేసిన తెజంగయనం, గొక్కొ_కో_రు 

తులం నోడి కూయందొడంగన్.” 

ఆ. ౧౬౪. 

నీక్కలం జే, వి, (నిక్కము కల) నిజమెనకల, 

యథార్థ స్వప్నము. “గీ. అనుచు నత్యంతమోవా 

శోళా_ర్డి నాథుమెడ వట్టికొని యేడ్చె నలిన 
వదన, అకట కల యిట్లు నిక్కల యగునె! 

వరాహ. క, 

యనుచు, బనవి విభుండు...మార్క, ౧. ఆ. 

౨౬3. వండి, ఈ, చృ్క ౨౯ పు అం భా, 

చ ౧౮.8. 

నిక్కలము ఇ నిక్కము, (యాథార్ల రము, నిజము. 

“క్క నిక్కముగం జెవ్పకున్నేను. గ గృక్కున 

నీశిరము ద్రుంతు భుసఖడ్లముచే, దిక్కెపరు నన్ను 
వల దను నక్కజముగ నిక్కలంబు నానతి 

యావే” సురాః, ౧౨౯. 

నిక్కవుడు. వై. వి (నం. నిషృ్మవటు). నిషా. 
పట్యము, Cy +నిమృ్క_పటాభిధ నిక్కవు డం 

చన నెగడు చుండు ఆం. భె. ప్ర, ౧3౮. 

నీక్కవాొడుచు. దే, అ. క్రి. ల Re 
నిక్కూన నిలుచు (శ, ర) 

నీక్కాంకం దే, వి, (నిండు కాక.) మిక్కిలి కాక. 

(కుంభకర్ణుఃడు.) “వ... సౌమిత్రి, యేయు 

చేటులు దను చాంటిన గీటుగొనినపాటీ గాక 

పోకకునిక్కాకం బోక రాకాసీం దునుముతూపు 

కల్లునొకో యని వేల్బులు వెక్కనపడి చూడ 

్రామా రా అఆ, ౧౫౧. విణ. నిండుకాంక 

గలది, (శ. రు 

నిక్కించే. జే స క్రి. నిక్కుథాం (ప్రే) నిగడ 

జేయు, నైకెత్తు.'క.'తెక్క లు విదలిచి యాంకలు,] 
ముక్కున జక్క_౦గ దిద్ది ముంది! మెడల్, 

నిక్కి_ంచి మిన్ను జూచుచు; గొళ్కొ రొకో 

యంచి గూసనె గొ ల్లనకోట్లల్ శో మరా ౧౧౫ 

పాంజోే, లు ౧OF, 

చక్కగా చూచు, సోకు. ల్స్ నిక్కి చూడగ 

జాలె చే యంబరీవుని దుర్వాసను. డొనరించు 
99 

దుర్భయములు. విషృ. కో జ, రకా శ్రి 

నిక్కిడు, చే. ఆ క్రి. (నిక్కు.ఇడు) నిక్కు? , 
పెకలేచు. “సీ, కమ్మలు  గదలం గన్నొమ్మలం 

ళ్లు నారజమ్మునం గూలి బేరమాడి” శుకం 
ఈర, అ. 

నిక్కు ఆఅ, శ్రీ 

JIMS 

1. నిగుడు; పెకిలేచు “మ 

నిక్కి. దీపకలి కా_స్టంబులై 

యుండ్రు పాయక చూడామణు లొప్ప రాత, 

సుని శుద్రాంతంబులక" శేవషవ్యానుకి కర్కోటక 

తతీకపృమః ఖచతుళో ్ ట) కృబృందారకుల్ నార, 

3, ఆ. ౫. పారి ౧, ఈ ౧౯; 9, హెచ్చు, 

వర్గిల్లు. “ఆ. మించి వృళ్చి కాదివంచమాసముల 

నొక్కొక్కగడియ ర్యాత్రి నిక్కి. నడచు 
దినములందు నెల్ల దిగజాజు నొక్కొ_క్కు 

గడియ నెలకుం. దక) కారమునకు”. భాగం 
స్కం. ల ఆ, 86; 3. పొంగు పొరలు, “చ. 

చెల యిదిక్టైన నున్నయననీరజముల్  నికసిల్లు 
చెట్టు దొానెలయ రసాంబురాళి వడి నిక్క, స్ట 

కాళిందీ. ఒ, ఈ 2౫, డీ. ఉబ్బు, దబుకుః “రీ 

ఘునకుచంబులు నిక్కి గు మినుల్ ధవ 

భొతవ్ర్ర ముల్ దాల్చి నడువ” భౌ, రా, సుర 

౧౭౦. gs ౧౦ ఈ ౫౪౯; 5, ఆధీకమగు. 

“ఉం లెక్కకు నిక్కు జన్మ మల 'లేంకకుం దక్కిన 
భ క్షినే నతుల్ మిక్కిలి సీకొనర్చితి” కాళిందీ, 
గి అ ౧౫; 6 వ్యాపించు. 'శీ శ్రీగంధ 

వాసనల్ చీక్కూ౦గ నిక్కంగ సారంగ ధరుం డని 

చేరంచోవుోో సొ ఏ, ఆ ౨౨౮. చిత్ర భాం 5, 

ఆ, ౧౧౦; 7. సాంగు దీర్వమగ. “గీ, హార 

ములు దూయగ గౌ నసియాడం దొడంగ,దవలచు 

నూర్పులు “పెంపెక్క వళులు నిక్కంంగంకణా 

ధ్వను లల తాళగతుల చెనయ, గరి కలయంటేి 

నొకమవోదారజఘున”” కాళిందీ. ౫, అ. రారో. 
ఫీమ. క, ఆ ౧౨౮౦; 8, పొడము జనించు 

“ద భరణీజసంతతికిం గోరకదంతము లించుకండ 

న సన యాది గాయం కెలలగెన్ వన 

లక్షీ. ,”* ఆము. ౫ అ. ౧౧౬ శుక. ౨, ఈ 

కలల; ; 9, సంతోన్నించు. గ అందళకిండ్లకు 



నిక్కు 

వాస యుండు నికం డని నిక్కుబందుగు లెంక 

పౌక్కువలయు-ో నిరం ౨; ఆ. ౧.౨౮. భీమ 

౨ అ. ౪౬; 10. గర్వము, “కా నా సావు 

ర ర్భ కము సీవెలుంగ వనిలో న క్తంచరశ్రే, ణి 

న్సుల్లాస ౨ బొందలయం గూల్చి నిక్కె.దవు క 

చ్చాపనిష్కో)ంకచొణాసారంబున 
దవానవ్యాసంబు చే నాశ్నెదన్.” 

న్ త్ 

భోం రాయు. 

16/8 నివే. 

వంశజు లైనరాజులం, దొక్కమహానుభాప్య 

శనయుండవు గావలయు న్నరో క్షమా,” భార, 
విరా, ౧ అ ౧౮౧. హరి, ఊ ఇఒ, అ, ౧౧౮, 

నిక్త్వము, సం, విణ. (అ. అ. అశ కడుగంబడినది, 

శుద్దము చేయంబడినది. 

నిక్వణము. సం, వి, అ పుం. 1. ధ్వని; 2, వీణాధ్వని, 

నిక్యాణము, సం. = నిక్వణము. 

౧౯౯౬. పారి. ౧, ఈ ౬౬, వి. 1 కన్న |నిక్షణము. సం. వి. అ. న ముద్దిడుట్క చుంబనము, 
త్యము, “*చ ,, , అందు నేనుంగుల్ ,దనరుచునుండు | నికీ స్థము. సం, విణ, (ఆ. ఆ. అ) 1 విడువ 

నాకసము దాంజెడు నిక్టున +” య౧) ఈ 
రా. బంధ. ౧౬౮ 2. ఉబ్బు: పొటకరింపు. 

“కీ శెంగేలం బైంటచెజంగు బిగించుచో 
నీద్దంపుంజనుందోయి నిక్కుదోంప” కువల, ౨ 

ఆ. 80; 3 బిగువు; బింకము. “టా, చన్నులు 
' నిక్కుదప్పెం గచనంకత్నిపై నర సూపెం జెక్కు_లం 

జెన్ను దొలంగె...* జూస్నానీ, ఈ, అ. ౫౫; 
4. అందము ఇస్వు; విలాసము. “సీ, అసురీ 
ముఖోజ్జ్వల హాసంబుకై వడి నిండారువెన్నెల 

నిక్కు. దక్క” ఫొ, రా యు, ౧౩౧. ఆం 
ఫం వ వ, ౧౩౯ 

నీక్ళంబోు. జే, విణ, (నిక్కూశాపోతు. గర్వ 

స్వభావము గలవాండు, (శ. రు 

నిక్కు_డు. దే. వి, (నిక్కు. థాం ఉన్నతి. (శ. ర 
నిక్కులాండి. చే, విం (నిక్కులు అండి) అంద 

గత్తె. విలాసిని, “వ, అంత నొక్క నిక్కులాండి 

యచ్చక్క-ందనాలకువ్చ కిట్టనియె.”” కాళిందీ. ౬, 

ఆ, ళం 

నీక్కు.లిందే. దే. స క్రి. (నిక్కు థా సే) 
... నిగుడంబేసికొను, “క వలనినమేపులు గొని కాట 

'లావులును ' నిక్కు లించి, ,.పులుంగులు చట్టువ 

లార్ను-చుం గొలకొొలమని కాకలిడుచు గూడులు 

సంస్ చబంధం ౬౧. 

గు ఆ నిక్కము (నక్య వాక్యము) wm 

ఎట్టిచోం చాయనిని క్కుువంబులకుం బట్టు ధర్మిత్కి లిం 

జగక్యవిశ్వ భూ, గాయకుడు ,.. వ కావ్యా. = 

అ. ౬ పణ. (యభాగమ్ము నిజమైనది) “చ 

అది గల గాదు నిక్కువకు యై నటులున్నది 

నాకు చింతయఃన్.* భార. ఆర, 4, అ, ౨౫కి. 
భర పరా. ౨ అ ౫ క, విణ (నిజ 

నుగ) “ట్య. నిక్ళున మివ సూ ర్యశళినిర్థల 

బడినది, త్యక్సము; 2. ఉంవ(బడినది; 8, సాంతం 

బుడినది, ఫూడ్వంబడినది; 4. ఇల్లడ పెట్టంబడినది. 

నిశ్నేవకుండు. సం, విణ, (అ సీకా. అ) నిమేపించు 
వాడు, 

నిషేపకాము, నం. వి ఈ న. అడుగులు మొదలగు 

వానిని ఊంచుట,. 

నిశ్నేషణీయము. సం, విణ (ఆ అ, అ) కే. విడువ 

దగినది; 2, ఉంచందగినది; త, పాతందగినది. 

నిషేషము, సం, వి. ఈ పుం. 1. శెప్పీ చూపి యుంచిన 

యిల్లడ, న్యాసము; ర్క కుదువ, తాకట్టు; 8, 

సౌంశిపెట్టినసొమ, నిధి; 4. విడుచుట, క్యశిం 
చుట; ర ఉంచుట. 

నిపషేపించే. నం, కః 1. దాచు మయ 

వబుచు, “వ. నుణీయు  విరాటనగరంబునకుం 

జను-చుండి తత్స మా వళశమివృత్ష౦బున, 

బాండవులు తమయాయంధంబులు నిషేపించి 

త మ్యైవరు చిబుంగ కుండ  విరాటుం నోలిచి 

యునికియు, , “భార. ఆది ౧, ఆ. ౪౦; 2 

నిలుపు, స్థాపించు. కా ఇవ్విధంబున ద్రుపద 

పుర్తి దురవస్థం చబొందుచు మహోావదలకుం బరి 

హరణంబు సారిస రణంబ యని తన సహృదయ 

పుండరీకంబునం బుండరీకాయు నిషేపీంచుగొని 

భార విరా ౨ ఆ, ౧03; లే. పాయు, 

వూడ్చు. “వ,,,అచ్యుత ప్రేరితులై ఫీమార్జు 
నాదులు దొల్లి మరుత్తుం డనురాజు మఖంబుసేనీ 

వరిత్యజించి నిమేపించిన సువర్ణ పార్రాది్థం బైన 
విత్తం బుక్తర దిగ్చాగంబువలన బలవంతులై 

తెచ్చిన, . భాగ ౧ స్కం. ౨౯ల౮ా వేం, 
పంచ. ౧; అ, 800; క, ఉంచు, పెట్టు, “శా 

బావంబుక బటువొణతూణయంగముక్ శాఖా 

సియుంక్ వర్శమున్ ) భూసాలుండు వినూన 

స 



నికే 

రత్నమువయిం బూజానమేతంబు సన్విత్నేపిందంం 

దగువారిం బుచ్చి... నిర్వ. ౧౦, ఆ, జజ, 

నిషేసితముః సం. విణ. (ఆ ఆఅ. అ) క, ఇల్హడ 

పెట్టింపంబడీనది; వీ, చెకి_౦పయడినది, వా యింవం 

బడీనది. షష 

నిమే ప్ప సం, విణ, (బు, ఆత, బు) నిశేపించువాండు 

నితేష్తవ్యము. సం, = నిమేవణీయము. 

నిఖనకుండు సం, విణ. (అ, నిశా, అ) 1, 

వాడు 8 పొంతి పెట్టువాండు 

నిఖననమం, శం వి, అనం 1 శఈవ్వుట; 0 షపాంరి 

a 

త్రీ, 

శృన్వు 

పెట్టుట, 

నిఖర్టము. సం, వీ. ఈ పుం. న పది వేలకోట్లు, 

అయుతకోటిసం ఖ్య. 

నిఖరుషుడు సం, విణ, (అ. ఆ అ మిక్కిలి 

పొట్టి వాయడు. 

నిఖాతము. సం. విణ (అ. ఆఅ, ఆ) 1. త ఈవ్వం 

బడినది; 2. నాంటంబడినది. 

నిఖలము* సం, విణ, (అ, ఆ. అ) సర్వము) సమ 

ము, “గీ, యోగధర్మ ౦బునకు నిక్కు డొక్కటి 
యును నిఖులమందును లే దిది నిశ్చయంబు” 

హరి. ఫూ ౨ ఈ ౧% 

నిగణము. సం, వి, ఈ పుం, హోనుధూమము. 

నీగదనము నం: వి అ, న = నిగదము. 

నిగదముం సం వీ. అ. పుం, 1, చెప్పుట 2. స్పష్ట 
ముగా 'జెప్వుట; లే. శబ్దము; కీ, అర్థము "తెలియ 
కయే మంత్రాదులు చదువుట. 

నిగదించే, సం. సః డశ్రీ* స్పష్రముగాం - జెప్పు. “కం 

మానువజన్న ము నొందిన, మానవ్చలకు లభ్యమాన 

మరణులకు మవ*,జ్తానులకుం జేయవలయు వి,థా 
నము నిగదింహబడియి. భధరణీనాథా.” భాగ ౨, 

స్క్తం, కర. 

నిగదికము, నం, వి, అ, న. చెప్పుట, భొవణము, విణ, 
(అ. ఆ, అ) 1 వెప్పంబడినది; 2. స్పష్టముగా 

శజెప్పంబడినది, 

నిగనిగ. చే. ఏ. 1. కాంతివిళీషనుు “క. అలచుక్కల 
నిగనిగ  యో,పొలంలీ సీకాలిగోరుం బోలదు 

నుమా. సొ, ౨ ఆ. ౨౨౨ స్వా, క), అంగ) 

2 మెజయుట మన్నగువానియం దగుననుకర 

లాయు. “న, మెయింగులు వెనువెంటి .మింటి 

జాణ జరిగి డగద్ధన నిగనిగ ' వెలులపటం జేసీ, , 7” 

1679 నీగ 

భీము ౫ అ. ౮ కళా, ౨ ఆ. లేరా షి, నిగ 
నిగ యనుకాంతి కలది, (నిగాగమము వికల్పము. 
“గీ, నిగనిగనిసంజకెంజాయపొగడు చెగడు మోపి 
మానిక మాని . * వను, ౬, ఆ. రాగి. పార. =, 
అ. ౧౯౪. ఇట్లే: నిగ నిగన్నిగ, నిగన్నిగ, మొ. 

నిగనుగోచరులు. న వి, అ నబ వస విశేషము లుం 

(క్రీ నిండువన్నెలు మంచినిగ వ గో చరులు 

సామంతపవీథులు (వ,తిమలును బ్ ఖు. 
గీ మె దలంగా ప మ ధరించి ముదిత లపుడు*ి 

ప బంధ. ౨౭.౨. 
WW 

నిగనునము, సం. ఏ అ. న కే, వేదమునుండి పదము 

నెర్ధి చెప్పుట, అభెల్తిచెప్పినపదము; 2. లోనికి 
చొచ్చుట. 

నిగనుము. సం, వి ఈ పుం. 1. వేదము; 2. వేదము 

నుండి యుద ద్ధ త మగువాక్ళపదాది; 3 న్యాయ 

శాస్త్రము, ర శాస్త్రము; ఢీ నిశ్నయమ్ము ర్క 

పట్టనోము; 6. she అ 8, వం 

కోలసంభుము, సారము 9. చారి, మార్ష ము. 

నిగమి. సం, విణ. (న్, నీ, న్) వేదముల ెణటీలిన 
చాడు. | 

నిగమింనే. న శ్రీః తెలుపు ఘాకషించు, 

“వ... గృవాస్థశ్ర, మధర్శంబు లై నతురంగ మేథా 
దర లపల భు బ్రవావాత్యాది 

పొవంబువలన విడివడి నిర లుం డగు నని నిగ 

మంబులు నిగమించు... భాగ, ౧ స్కాం, ౨౦కి, 

నిగముండు, సం. వి. అ. పుం, వణిజుండు, బేవోరి. 

నిగరణము, సం. ఏ. అ. పుం. 1, కంఠము; 0. వోను 

ధూమము; 3. మ్రింగుట; డీ కప్పిపుచ్చుట, 

వుటుంగువ చుటు; 5. లినుట్క ఛతణముం 

నిగరణీయము. సం. విణ, (అ. అ, అ) కే, తినందగి 
నద 2. మ్రింగందగినదిం 

నిగరము. ఉభ. బే. ఏ. 1. కాంతివిశేవము. బళ 

నిగ రొాలమగ రాలనిగరాలం గనుని ళాంత కాంతదం 

తంబులును , , (స్కబంధ. ౪౦; 2. 'పెల్లిక, బిల్ల. 

శనీ వలచుః గహ్తారినిగ రాలతలుపుం ప 

టోవరిలో భూపగంధలవారి “” నెను. 8, అ 

ద౧౫గరం వను ౨ ఈ ౧౧ విణం. 3 శ్రేన్టముం? 

“క భగడంబుల తెగడంబులు జగడంబుల గెలువ 

భాలసనామోవి జగ్యానిగరాలకొ మగరాలకొ 

నగరాల ఇ్వెలకు నము 'శాలిరడమ్లుల్ ల్ కశొం 

సం, 

{6 



నిసళనుం నం. ఏ అ, పుం. నం 

నిగారముూ" ఉఊఉభ, జే, వి. 

నిగారి, సం. 

నిగార్యము. సం, = 

నిగాళము. సం, నీ. అ, పుం న Sa 

నినిడించేు. చే. న 

నిగ "1680 

35, ఆ. ళోం. చంద్రాం 0 పొ, ల్ ది "పెద్దది 

వృథువు- “సీ. నిగరంపుంజనుకట్టున గరంబురవిక 
మేల్ సరిగకుట్టులమెట్టు సడల నిక్క” రా. వి 
కి, "ఆ, ౧౨6; 8. నీచము, అల్పము. “క. నిగరా |నిగిడికొను. టే, స శ్రి 

లగుమగణాలక్, నిగరాలుగం జేయునార ఇల! 

తరదంబుల్ .” 

1. మ్రింగుట్య 2, లినుట్క భతణము. 

నీగరిత్ర. నం. విణ, (బు. శ్రీ: బు) కే, మ్రింగ | ని 

వాండు; 2. స 

క. నంశల: 2. 

వీనులు కాలిసంజల, లె. మ్రింగుట, 

'చబంధ, ఈ ౦3. సం, వి. అ పుం* 

నిగు 

౧౬౫; శీ. కల్లించు.. “మ ఒ+వృజ్రకంథ్గల 

సచ్బాయ సీతాంశుదీ క్తి నిగిడింపన్'., ఛం ద్రం 
౬, అ. ౬. 

(నిగుడు +కొను,) తడన్ష 

ఫొను, నిముడుకొను, “వ ,.,గండంబులు గడచ్చిి 

మని గుండియలు నిగిడికొనుచుం జనిరి.”” వార, ఆ, 

ఆ, ౨౭. 

తము, బే. వి. (దగకకుర 5) ఒకస్వరస్థాయి ) 
ఒకఠరాయము, “ద్వి. నిగ తిను ధాయినన్ని గీసంబు 

=. ఆదిగా సొగయుఠాయములు * 

౯౨౯ వం. 

బస 3, ఆ, 

నిగళికము, సం విణ. (అ. ఆ ఆ 1. సంశెలజేయం | నిగితి. చే. వి. (సంగీత ములోని) ఒకస్వరస్థాయి, బస, 

బడినది; 2. బంధిం౧వంబడినది. 

నిగా. హిం. ఏ. వే, దృష్టి; 2. లత్యుము, 

ని గాదము. నం, = నిగదము. 

నిగారకము, సం. విణ. (ఆ. రికా, ఆ) Ll. మ్రింగు 

నది; 2. భతీంచునది, 

3, ఆ. ౯. 

నిగిరల్ + సం, (శ్మత్మ) 1. వ్రింగుచున్న; 2, తినుచున్న, 
నిగీర్హ ము. సం. విణ. (అ, ఆ అ)|1. ఇమ్రంగంబడినది; 

వ తినంబడీనదెి; తి. కచ్చిపుచ్చలడేది, అంక 

ర్భావికము. 

“త్త చన్నులు పొన్న కాయలకుం we నిగీర్యమాణము, నం, విణ, జ ఆ, అ 1 మ్రింగ 

లొౌనంగుం గల్కి_వా,ల్లన్నులు గండుమోలకు నిశా 

గలరు .. , “మృ. వి. ౨, ఆ. జం స 

“డా. కుంద మెందునుక దొరయు కొమ్మనిగా 

రపు మేనిచాయకున్** నీలా, ౧) ఆ. ౫౭. అచ్చ. 
అయో, రాకి* సం, వి, ఆ. పుం. 

ద, తినటం 

విణ, (న్, సీ న్.) L, తినువాండు; 2 

మ్రంగువా౭డు 

నిగరణీయము, (చోటు. 

స (క్రిం = (నిగుడు ధా, సు చ) 1. చాంచు, 

సాంగంచేయు. “క ముని చినచేళులు ముందల, 

నిగిడించి నితాంతవినయనిరతికొ జారుల్, దగ 

విన్నవించి రిట్లని...” భార. వీరా. 9. ఆ. శ౯, 
పారి ౨ ఆ. 5౬; రై వెలువతించు, “వ .. 

"హాచ్చుకుందాడ'బేరక నిట్టూర్పు నిగిడించితి...” 
శాశీ ౧, ఆ, ౧౦౫ నైవ. ఈ, ఈ ౯0 8 

చ్రయోగించు. “గీ, వైచుటయు నొక్కు తెగ 
KX ఎతీవాతియమ్తుులతండు వదునాల్లు నీగిడించి 

యద్భుకనుగం దునిమె* * ౪” భ్. ఛా. ఆర, 

1. మ్రింగుట | 

పే, a Misi 
శ్రీ (మాటలయొక్క) కూద్చ, 

“మ ఒకచో PA గులర్కువలర్క్క.గము లిం 

పొందంగ వేటోక్కచోం ,బ ద్ర కటప్రాఢవ చో 

నీగుంఛనలం దీ, వ చన్ఫూర్తి రివ ల. తో కాలిందీ, 

౫. ఈ ౯. 

నిగుడంజేయు, చే, స [క్కి (నిగుడకొ + చేయు) 1 
వర్ధిల్లం జేయు. “క నావుడు నంజయు డీట్లను; 

'జేవా పాండవుల మ లుక ధృష్టద్యుమ్నుం; 'జేవెరష్ట 

మాటనెనను నే వోసినసయగ్నిభంగి నిగుడం 
జేయున్” భార. ఉద్యో. ౨; అ ౨౯౪8; 2, 
వ,నరించం జేయు; చయోగించు, “వీ విరివిగా 

నొకవేళం బెరింగి వీటికి నెల్ల నిజశీకలచ్భాయ 

నిగడంజేయ” సారి. ౫ ఆ. గ. “గీ. రక్ష 
థారలు వెడలంగ రళ్శి 'వెలుంగం చొలుచు 

బచాలార్కుచాడ్పునం జెలువుమిగిల్తి ఫల్లునుండు 

| వ, శావసంభరిత్రమూ రి యగుచు శరకిరరాంబులా 

నిగుడంజేని,” భార. సిరా HX, ఆ, ౧౯౦. 

నిగుడము. బే, ఏ. అశ్య్వశీశు భేదము. “సీ వరసంబు 
నొందించి వల్లంబు కల్పించి నిగుడంబు సమకొల్సీ 

ఇందు సెజిసీ” ఏ, శకుం, ౧, అ, ౧౧౫ 



ని 168] నీగు 

నీగుడారు. జే ఆ శ (నినడు4ఆరు-స్వార్థమున,) ఆతము, అగ ఆ, ౬కి 9. కలచ్చూ, కోరు. కక 

వ్యావీంచు. “ఉం, నవషక నవ్వు నె మైగ మునక ఫీముని నర్జును విడిచియు, నీమది నకులు ద్రదికింవ 

నిగుణా రెడువింతకాంతియుక్ , జివ్వలుచేస చేసి. నిసడుట పుత్రా, నామనమున మాయద్దు నిన్నే 
a | థ్ 

యిటు చిక్కు నె వెన్నెల వెళ్ళి వేండికిన్ “డం నారి, మనవచ్చు నఖులంబు నిందు జెజటుంగున్ 

గ ఆ. ౧౨౪ భౌర. మహో. ౬క; 10. ఒప్పు, “సీ. బొమల 
నిగుడించు = నిగిడించు. ర) కవ నెళ్నడిమిపద్య ముదళంబులనేఖ రహిం జూపు 

వ్ము నిదిధ్యాసనిశ్చాసనిరో భంబు సేసీనం దొర నూర ర్గ సుం, డ్ర్ యు నిగడ” వివ, ౨, ఆ, ౬౮; 

దద్ధ్యాన దిశ వెలికి నిగుడించుచు .. వ? ఆము, x, 11 చ,వహించు. (కీ క 'తెంబేని వడి 

| 

ఆ. ౧౫౭. (వృయోగించు.) “సే. సాత్యకి డిభ! సాచి న. కాళిందీ. ఈ, అ. ౫౮, 
కువపె హహ తలు నిగుడింద నని వాని పొందు. ౫ ఆ. ౨౬; 12. చాంగు దీర మగ 

ను ఖు మొగమునందుం, జనుమొనమో:ద వశంబు మె (రీ . నిగిడి పూజేక బాగు గ త్రిరించిన గడంబు 

నాంటిన,,.” ఊఉ. హరి. ౪, అ. ౨౫౦. 95 ష్ణ కొన రొమ్ముం గమ్మిరింప” వైమ. 8, ఆ. ౯౧; 
న మ శీ" 1. నిక్కు; (వెకి)లేచు. 13 బరుశెక్తు. “క మాయాహారిణము మిగు 

వ...త లూన్స్చు మవో నాగంబుశుంబో లెం గర లుచు, వాయువు బెగం బజకు భరణివలయము 

వాలంబు6 'దాన యొటివెలికి నిగుడుచున్న యది a గడళుం, దోయధి చాంటుదు నను క్రి యం. గాయ 
కః 

భార, ఉద్యో, ౨ ఆ. ౧౪౬ ద్వి ద్యుతు లడర నొక్కగతిం జని నిగిడేన్.” భా, 
హరిళ్చ. వూ. ౫౭౫% వం; 2, విజృంభించు. రా. ఆర, ౨, ఆ, ౫౭, ౫౮. చిక భో. 3, ఆ CEN + నెత్తుటం దోంనియు నిగడిపోశిడివీరు లలరిన ఖ్ | 
నడ-మోదుగుల విధంబు.” భార శల్య. ౧౩ ఆ. పట్లే ము (బాణాదులుు మిందికి వచ్చు. 
౧౨౯. ఉ హరి. 3, ఆ ౯౧; 8, వ్యాపించు. అ ప నిగుడుశై దువులక్ దును 

“క హరం. అతులు]. సరం కా రాక అటంలనూం. 
మొుగిటె శోకతమంబుతో నిగిడెం దిమిర, ఇటలి ౫, ఈ ౧౨; 15. మరణించు. “క. ఈరీతిం 

భార పౌ ౧, అ ౧౨. భార. శాం ౫ బొదల మెదలుడు, నారీతిలకంబు మేని నచ్చిక 

అ. ౬౭; ఓ బయలుదేజు, “వ. అకుచు నభా యిచ్చం, నోరక se కోరక మూరు 

ర్యుం డయి వింఛ్యావార్య స్తంభయిత సంభృళాను కొని వడి నిగడ ప వసు, 9, ఆ 

రాగంబున నిగిడి చని .. "పొందు. ౧) ఆ. ౧౧౯ 16 అధికమగు. “వ..,ఒడళ్లు జడియ 

౧౩౭; ర్. (యుద్రాదులయందు) క్రవియు, జడిమ నిగడ బడలియున్న వారల గనుంగొనిలో 

మార్కొ_ను. లన్ .కొరవయోధులయుబ్బు మె దశా, ౨, అ. ౧౬౨. సాండు, ౨, అ ౨౬; 

అసె నృవు లనేకులు నామాంద నిగిడిలే రు, జిక్కు 17. స్వా మన “క్క కావున నేత 

వణివెదం జూడుమో యుఃక్కునుడంచి.” భార. నము, నీవును గావింపు మనసునిగుడుదు వన 

భీమ, 3, ఆ. ౧౧. 9, ఆ 9౯౯; 6, వెలువదడు|  '** నరౌవాం ౧౨ ఆ. ౬౯ 

ఉద్దఠమగు. “క్క చని మదనాగ్ని జ్వాలలు, దను నిగుడుమీ. చే. స క్రీ+ (నిగుడు ధా, ప్రే) కే, పెట్టు? 

కయ్ నిట్రూద్పుగాడ్పుదందడి నిగుడన్*” భార తూర్పు. “చ పొగడలు బొండుమల్లియలు 

విరా, ౨9) ఆ ౬0౦. వేము ఈ, ఆ రాళ; 7, ఫొన్నలం పావడచాల్లియంబునన్ నిగిడిచి వీర 

చక్క_ంబడు, “క. బెడిదముగం. గత్తినొడ్డటం 'భద్రుండు చసనెక్ 'శళిమాళిసమావభూమికిన్. ప్త 

చెగిన మానం జిగురువొడము బలుకుల], కెడం భీమ. గ్య ఆ. ౧౧౦. 

దునిసిన కార్యంబు నిగుడచేరదు వీడవ చెట్టు గురు | నినడుచెంచే. జే. ఆ శ్రీ (నిగుడు + తెంచు-స్వార్ట్ 

వంశనిధీ.”” భార, ఉద్యో. 5 .ఆ ౬౧; రీ. మున.) పొడము) కలుగు. ES చెక్కె_డలం క 

' పాడము, జనించు. “డా మైలవలిక” ననల్ నిగు| 'యొజుంగుదు నిక్క మనిన, 'నగవ్చ మొలక మొగం 

డు మైం. బులకల్ ఖఫాడమళకా శ్హ ఛాంగి మై. బున నిగుడుదేర.” రామా, లా ఆ ౨౦09. 



నీగు 1652 సగ్గు 
నీగుడ్చు*= నీగుదు చుం జీ, న శీ, (నీగుడు థాం డే నిగృహీతుండు, నం పణ. (ఈ ఆ అ) 1, కటు 

Ll, వ్యాపీంపంజేయ్సు చ సరించంకేయు. “క అను 

టయ నత. డమ్యునిరుసం, దనదృ్షీ. నిగిడ్చి 

నగుచు జ కొం వి, వాన ళకి, నేవ క, =p 

కొనంబడిన వాడు; 2. నిరోధింపంబడినవాండు, ఆగ 
గించంబడినవాందడు; తే. ఎదిరింవంబడినవాండు; శి 
ఓీడించంబడినవాండుం (బడుచున్నది, 

౨౨; 2. వెలువణీంచు “గీ. పోవలయుం జూడ నిగ్భవహామాణము. సం, వీణ (అ. ఆ. అ నిగ హింక్క 

సళుచు నూర్పులు నిగుడ్ను.” సాష్టః ౧, ఈ. ౫౭; నిగడ. బే. ఏణ, (ఈ ని గెడ) కఠినము. “ని, ..అఆవి 

శే, (బాణాదులను సృయోగించు. “శీ, .కనలి 

యవ్వీరుండు ... గొ డుగును దునుమాడంగా భవ 

త్పుత్సుం జేప్కు గుందయ శక్తి నిగుడు 

యిక నిగ్గడి మైన యినుప. గీ గండియకుం టేటు 

పా టింకం బుండరీక, నయన యొన్నండు లేమి 

నిర్ణయము గాజు.” భార. స్త్రీ. ౨ ఆ. ౪౭ 
ద్రుంటె చేడైెజ గృపాణము గొన నుజుము నిగ్గారు. చే. ఆ. శ&* థిన్ల+ఆరు 1 ఊక్కృర్ద 
సీని,” భార కర్ణం ౨ ఆ. ౨౬౯; ఢీ కలిగించు 

“ఆ అతండు తన యవరజయాక ర్ నాస్మాస్త,ములు 

నిజాతుల నఘువిలసనమ్లు, గడు నిగుడ్చ నడిగి 

యడిగి తత్క-_ధథికస, భార్యరామవృత్త కార్యుం 

డగుచు” రాఘవ, ఏ, ఈ ౮౨; రీ చెట్టు, 

తూర్చు “గీ.. నగపరాకులు నిగిడ్సి, వెప్పుటట్టలు నిడి 
కోధించి సీగలు విప్పి” ఆము. ఇ, ఆ. ౭౮ 

నినణు. దే.”వి. బూడిద భస్తము. “గీ, నిగుజులో 
నిప్పు లీణున సీచరిత్ర, "మెజులోంబడదు ,, టా 

రా ౫* ఈ ౫౮ా అం. భౌ. ద్వి. ౨ర 9. 

నీగువు, సం. వి. ఉం పుం. 1. మనస్సు; 2, మలము; 

మస “ది& నిశారువంచవన్సి యలతో 
es . 7 తాం . మ ఆ. 

౧ టు కలీ 
పరిమళీంచు, “ద్వి. ముగ్గు చాలదొ పదములు 

నెదరినవొ, నిగ్రారుగందంబు నెరసు దో౭చినదొ.” 

పండితా. పురా ౧౫౯, పు, 

ంచే. దే. స. (క్కి (నిగ్గు+ఇంచు) చెజవేర్చు, 

నిర్వహించు. “మ,,.భఛ్యాత్సీకాంత నీ వొవ్న 
మానికుల శే స్థులతోో నిరీతి మనుముల్ నిగ్లించు 
చుక మేము జేడుక వర్షిల్దుదు మ్యాశ్ళమాళి నుర 
కోటుల్ నిచ్చ వార్షి ౦వంగన్లో చంది, ౧) ఆ. 

౧౩౨౩. 

8. వేరు మూలము; ఓ చిత్తరువు వ్రాయుట. నిన్గ. చే స శ్రీ మించు మాయి “ోచ..,ముత్తి 
విణ. (ఉం) మన్ఫో ము, 

నిగూఢము, సం, విణ. (అ. ఆ. అ) | రవాస్య 
మెనది; 2. దురవగావాము, “తెలియనిది; లీ. భావ 
గర్భికము, వాచ్యము కానిది, “క, అగిన విని 

యుణింగికిొని యాశతనీముదినందియము మాన్న 

దలంచి నశేంద్రుం,గనుంగొనుచు నతనితోం జెప్పిన 
భంగి నిసగాఢవృ్తి భీమ్లుండు పలిశన్* భారం 

విరా. ర, అ. ౯౨. శీ 

నిస+హూనము, సం. ఏ. ఆ. న. దాంచుటం 

నిసాహించు, సం నం శీ 'దాంచ్యు మటుంగువబుచు 

ము నునువంశ్యాగ్సణిజ్మాగ్సదగ్భనుక సామ్రాజ్యా 

గమస్రాజ్యమ్క  జ్ఞనసంనుర్దజభూరజూపరిజిహీ రారో 

మాంచుంచుచ కాయని శకాయవ,క లలి చృజ 

దెష్టగుణ జాళానందముక డెందమంద నిగూహిం 

చుచుం బల్కెం నాప్తనచివో క్తంసాళితో న త్త 

తీన్,” చం, , రా. కం ఆ. ౧౧. 

నినృహీతి..నం, వి, ఇ. స్తీ" క. నిరోధము అంక; నిగ్గు 

ధి. ఆడంచుట, నిగ్గ వాము, ' 

యంబులు + “మైయొఆపులతీం౫మై “మెలి యొ 

స్పూను మొగ్గలనిగ్లు నిగుచున్.” కాళిందీ. ౫, ఆ, 

౧౨౨. వి. 1. కాంతి. “సీ, వనుపునిగ్గులు జేజు 

పొంవజన్ని ద మొచ్పం బ్రచుథాధిపతి యింటివ 

థైతిం ౫.” స్వా. 9, ఆ. ౧౧. పారి ర, ఈ 

3౭; 2. సొంపు, అందము. కాళిందీ. ౫, ఆ, 

౧౨౨; నె. జిడ్డు. “మ, సో; గెవెటుల్ నంవంగి 

నూచెనిగ్గు సడలంగాం జైవయిక్ దువ్వి *. 
వసు, స్కి ఆ ౭౦; క. కిరణము, “సీ. మినుకు 
తళుకు నిగ్గు మించు కట కనంగం గిరణనానుంబులై , 

రలుచుండు.” అం. ఫా. (ప్ర. ౮౨; గీ. పరిమ 
ఫాలతిశయను. “టా, మజ్జనమాడె రాజు కృళ 

మధ్యమ లింపున వంప గుంపులై, గొన్హైగనీటి 
వెల్లువలు' గోవజనాజులనిగ్లుం జావ, . స్వా 1 
అ. ౫౭; 6. సారము. (వాం విణ, తోపుడు 
పోంగా మిగిలినది. (శ, ర 

లాండి బే. వి. (నిగ్గులు+ ఆడి.) అందముగల సీ, 

స్తీ" “ద శలంగుచు మోమువాంటెం గడు? 
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గృమెడుసిగ్లున నిస్టలాడి శాన్, “కాళిందీ, ౬ నిఘాతకుండు, నం, విణ, (అ, తికా, ఆ) 21. కొట్టు 
అ ఫ్ నరస, ఫ్య ఆ: ౧౭౭. వాండు; 2 హీంసించువాండు. 

నిగ్రహము. సం.వి, ఆ. న, 1. నిరోధించుట్క అడ్డ | నిగూకము, సం, ఏ. ఆ, పుం, 1. కొట్టుట; 2. చబ్బ; 
తః డీ. ఆడంచుట; 8. బంధించుట, ఇల! 3. అనుదా క క 

బెట్టుట; శ. ఓడించుట లీ. దండించుట. విణ. నిఘాతి. సం, వి. ఇం త్రీ ఇనువను తై, లోవాఘాతిని, 

(అ. ఆ. అ 1. అడ్డగించునది; 2. అడంచునది. | నినూనక, సం, వి, ఆ. స్త్రీ* కమ్మరి యినుపవని చేయు 

న్మిగవాపడుం మి. అ (క్రి, (న్మిగృవాముషావడు 
చిక్కు.లుపడు, “క. వెలి 'వెడలనిజను లిటు దమ 

చెలప్రలు డిన వచ్చి యిచట నిగ వాపడంగాలో 

వారి. ఊ ౨ ఈ ౧౫౧. 

నిగ్రహము, సం, వి, ఆ. పుం. 1, ఆడ్డగించుట్క నిరో 

ధించుట్స- 2. అడంచుట; 8 వెల; 4. మేర, సీమ, 

ర్, చికిత్స; 6. తెగడుట, నిరననము; 7. చంపుట, 

మారణము లీ. శిత్సు దండనము; 9. బెదరింపు; 
10. ఓడించుట; కేకే. దూటు, నింద; 12. . పిడి, 

13. పట్టుకొనుట్క పీడించుట. “వ, ఇవ్విధంబున 
నరదంబులయిఅికటంబు గడచి యెడ గలుగ నిలిచి 

రావహూున్నిగ వానిరాసభానురుం డగుభాౌనుండునుం 

బోలె...” భార. విరా, ౫ ఈ ౨౧౩9. 

నిగృహించే. సం. స. (క్రిం కే. తిరస్కరించు, నిర 

సీంచు. “క,..తన్ను 'ెదిరిని మది చెలుక 

నిగృహించి మదమెత్తుట యొ,ప్పదు...” భార. 
ఉద్యో. క, ఆ ౨౮౯, 2. అడంచు, నిరోధించు. 

4 .నిఖలేంద్రి ది యంబుల 

మ రా ఈ 3౬; 8. శ్ర పాదు. (శ ర) 
న్మిగ్గావాము, నం. వి, ఈ పుం. ట్ దండనమ్ము శిత; 

2 తిట్టు శావము. 

నిఘుంటు. నం, వి, ఊడ, పుం. వదములను చానియర్థము 

లను ెలీయంజేయం గ గ్రంథముం “మ., 

- ర్యూతిరై శ పర్య మం వినంగా6 ,ఇలిసిక్ 

నిఘంటుం గనినన్ ,..” సావి, ౨) ఈ ౬.9. 

నిఘంటువు. నం.=నిభుంటు. 

నిఘుము, సం. వీణ. (అ, ఆఅ, అ) నిడుపు వెడల్పు 

ఎత్తు సమానముగా6 గలది, (వేదికాది.) 

నిఘర్ష ఇము. సం. వి ఆ. న. 1. రుద్దుట్క తోముట; 
2 రాచుట రానిడ కొ నూజుట క. (పండిమొ 

వినరుట. 
నిళుర్ణ ము. నం వి అ. పుం నిఘర్ద రాము. 

నిళ్గునను. భం. పి, అం పుం, భోజనము, eee 

M56 

.విభూతి | 

చొ 

నీఘుష్టము. సం వి. ఆ న, ధ్వని, శబ్దము. 

నిఘృష్టము, సం, విణ. (అ ఆఅ) 1 రుద్దంబడి 

నది, 2, నూజంబడినది, 3, అజణులోంచీయయిడినది. 

నిఘ్ఫువ్యము* సం, విణ. (అ, ఆ. అ.) ఘర్గి ంబదగినది, 

నిఘ్ఫుమ్వము, సం, వి, అ. పుం. 1, డెక్క, ఖురము; 

రై. వాయువు; రే. గాడిద; 4. మార్హము; ల్. వంది, 
వరానాొము. 

నిన్న్నము. సం, విణ, (అ. ఆ. ఆఅ 1. లోనైనది, 
అధీనము. (భృత్యాది; 2. గుణింపయిడినది 

(సంఖ్య); తె, ఆంతర్మూత మైనది. “క, "రమణి 

దీవక్షభూూవణరత్న మీద్ది మంజులై కానళలీయోగ 
మహిత మగుట మాలికాదీవకం బొచు మాను 

. శీను మానసము నార్య నిన్నుతం బూనంజేసె” 
కాళిందీ. ఇ ఆ. ౧౭౪. 

నిచయము. నం. వి, ఈ పుం, 1. సమావాము, రాళి; 

2 నిశ్చయము. 

నిగ హీంచి, హి నిచితనము. నం. విర (ఈ, ఆ ED) 1, వ్యాపించినది, 

2. ఫూరికము నించంబడినది; లి. నిర్మితము; డ్, 

ప్రోగుచేయంబడినది; 5 ఒళటితో నొకటి కలిని 
స్త సంకీర్ణ ము; 6. ఆవరించంబడినది, వ్యాప్తము. 

క్ట Bete డై కేయ వృచయ కల 
కలనిరంతర, నిచికనభోభాగుండై యనికి "నేతెం 
వెన్ న నిర్వ. ౫; ఆ. రర 

నిచులము. సం, వి అ పుం. 1. ఎజ్జగ న్నేజులే; గి, 

వేఠసము, వల్బళే; 3. గపునెన, 

నిచోళకముం సం, మి అ. పుం. వే ఆరచొశ్యావంటీ 

యోధుల్లకనచము; 2. అవిక - 
నిచోళము సం. వి, ఆ, పుం, ఓ గవ్రసిన్క 2 శ్రీల 

మేలిమునుయ, ఆవగథంఢనము; వె. కశాస లలన 

వానికష్వూడు ' దువ్వటి. 

నిచ్చెన. జై. మి (సం నిశ్రేణి& క. నిశ్చెణిగ 
.వెశెక్ళుట కువయ్వుక్త “మసమెట్లు గలపాధన 
_విశేమరు, నిశ్రేణి. న య అుక్కృృష్టంు 
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లనుభనంజయంనూట పాటిగాం గొనుము సోపాన 

భంగి, నున్నది మార్హంబు యోగసమారో వాణము 

నకు దానన నడచికాక్క వడి నుర్కివడ సీకు 
పచ్చునే ధనసంగ, గ వాంబు భో గార్థక తంబు 

దువ, హు గలదు యజ్ఞార్థకృతం బైన 

నదియ నిచ్చెన ,బృహ్హపదము నంద భార, 
3 టం. ఆం. భె 9 ఆ. ౨౨. 

నిశ్చెనవంటే, ద్య. వి. (నిచ్చెనావంజు.) నిచ్చెనవలె 
నుండుదీషములపం క్తి. “మ... నిచ్చెనపంజు లార 

'శులు నగ్నిజ్యోతులుక్ వెల్లగన్ వాంస, కి, 
ఆ. ౨౮, (ప్రబంధ: ౭౪. 

నిచ్చే.. దై. అవ్య. (నం, నిత్యమ్, క. నిచ్చ 1. ఎల్ల 
వ్వడు, సదా. “క,..ఈలతొంతము కొలందులు 

'చెప్పంగ నిచ్చ క్రో కొ తృలంసుమాో పారి. ౧, అ 

౬౩, ఊ రొ బ్ ఆ. పః 2 'చతిదినము, 

లస్సీ నిచ్చ యొుక్క_మృగంబు సీకుం గ ట్టడ గాంగ 

ట్రీలి' నావోారంబుం బెట్టగలము.” నాం పంచ. 

౧, అ ఉర వండితొ. మహిమ, 9 ౦0౬ పు, 
నిజ్చేషావు. ద్వ. వి. (నిచ్చేశ కావు) నిక్యమరణము. 

“క విను దుర్యోభనదుశ్శా, సనులం బలికి నిచ్చ 

_ వూవ్రగ నప్పావని యలంచు,,* భార. శల్య. 

౧ అ, 3౨9. 

నిబ్చేనిచ్చేలు. వై. అవ్య (నిచ్చలు+నిచ్చలు.) 1. 
ఎల్లపుడు, సదా, “ఊఉ, అశువిశోషణ ప తిభ నార్చు 
మవశ+బడబాగ్ని చేం బయో, లాళి భసుంచిపోమికి 
ధర న్నత మేమొకొ నిచ్చనిచ్చలుక , వేసట లేక 

: యన్న మిడు వెంకటరానువయజ్యయింట మృ 
హాశనదానవా ర్హృరనవాయక్ష యాయత మై 

_ఇలంగధోన్.” శకాం. పీకి. ౮ ౭; 2. వ లిదినము. 
ఆ నిచ్చనిచ్చవడ్డి చెలెనెలన డడం బాటువర్డి 

వడ్డి వైనివడ్డి, యనం నాల తెజుంగు లయ్యె* ౨” : 

విజ్ఞా. వ్యవ. ౬కు, దశా, ర, ఈ ౨౯. 

నిచ్చేయము. వై. వి, (సం, నిశ్చయః) నిశ్చయము 
“క 'మెచ్చగ్గునె సాహసానకు, వచ్చినతణి సంధి 

శాం ౧, ఆ 

ఎ 

నిజా 

మగు తాత్పర్యం బచ్చు పడగ యక్కి. రశండు 

నల్హన నగుచున్* కళా, 9, ఆ. ౧౯౮ నీలా, 

౧, ఈగకు 2. నిర్దో'షము, నిర్మలము, “జ 

నిచ్చల మెన కంపులును వీలనుణుల్ వరమా క్రి 

కంబులున్. శాం. ౨, ఈ ౧౮, ఊ రా రి 

అ. ౫౮; 9. అసందిగ్గము, యథార్థము. కట్ట 

నిచ్చల మన్మవామవని నేత్ర ము లబ్బము లౌట 
వాసవా.” క జు ఆం హు, గరు పా) 

ప్రభా ౨ ఆ. ౨౫. (సం, నిశ్చలమ్) ెర్యము; 

సము, “కీ జనని మాటలలోంళున మగతన 

మును నిచ్చలంబునం గడలం దానెచ్చు గాంచి.” 

నీలా, ౧, ఆ. ర, అచ్చ, బాలం విరా నీణం 

1. చలింవనిది, నిశ్నలము, కళ ఇచ్చటం దప 

మొనరించిన, నచ్చపునియమమున వాంఛి కారము 

నొందక , వచ్చును సంశయ మే లని, నిచ్చ 

లపుకొ మననువేత నిర్భయయుతు[డై .” సీమం 
౧, ఈ అజ; 8. నిరంతరము ఎడతెగనిది “పీ, 

చన తేనియ చానజడిసొంపు లాలితదా 

నథారాళి గాయ రాఘవ, ౨; ఆ. ౫ దశా, 

౭, ఆఅ. ౧౬౨ 

నిచ్చలం 

“డ్ we నిచ్చలోం బొదలునీవితృళ క కక జ్జ 

శ_క్టికిక, మెచ్చితి... పాండు. ౨ ఆ, ౫3. 

కీ" విణ, (వీ సీకు. గ్ చేయలంలిగా నిచ్చలు 

వెలియ యిళ్తుోలో వారి, ఉం, 8, ఈ ౧3౨. 
నిజ, సం. పి, అ. స్తీ. ఛెచ్చెలిి మిత్రురాలు, 
నిజము. సం, విణ, (అ. అ. అ) 1. స్వాభ్గావికము, 

సవాజము; 8. తనది, స్వరీయము; ల, కాళ్వతమా, 
నిజు(డు. సం. వి, అ. పుం. చెలికాడు, మ్మితుఃడు. 

డ్ల | నిజ్యమానము, సం విణ. (అ, ఆ. అ) కష్టే చేయ 

బడుచున్నది. 

నిజేమరి. ద్వ. విణ. (నిజేముచ-అరి) సక్యశీలండు. 

“క, తానొక్క-నిషేమరివలెన్ , 

౬, య్. 0 ఆ, NY. 

= భోం ౬ ల 
మరి.) 

మనల వారలకొలందుల్ , నిచ్చయము చేసీ యిటు | నిజిము. వై, వి, (నం. నిజము సత్యము (చూ నిజే 

ప స టు న ండుచొవ్వులు | నిజ్టివణి. 'చే.'వి, సంగీకములోనిఒకస్వరస్థాయి, “ద్వి, 
. గలవే” భా, రాయు, ౭౩6౮ 

నిచ్చేలను, మై, విణ, (సం. నిశ్చల) క్షే నిమ్మ. 

నిజవణి నివళంబు నీచవై భసము..ఆదిగా సొగయు 
రాయములు. బస ౭౧, పు, 

ae “క, వచ్చినం గులేరసూనుండు, నళ్ళెలు | నిజము. దే. ఏ. ఒకాగొకనువామ్తదీయ వ్ర కువు' 
(వల్లా ్లైడురు గాల్లో నరిగి _ “యతశనికిక్ , నిచ్చల (ఇది మొదట సంజ్థావావకమయ్యును "డత. 



అజాత 

నిజా 

ముగా మోద రాబాదుమహామ్హ దీయ వ్ర భు సామాన్య 

వాచక మైనది “గీ, అనుచు కిరములం దాలు 

శెవ్వనిసమ్మగ్స, వైన్యధుకధూలళిం జకితులై చనున 

పొద, .కఠవళా Me వసు, 
౧ ఆ రకు, ఆనంద, పీకి ౧౦౯. 

నిపౌవళి, దే. విం సంగీతములోనిన్వరస్థాయి భేదము, 

“ద్వి వరుస లేర్పడ నిజావళి భజావేళియు, నరసి 

సాళగము కాయము లేర్పణిం చి” ఆ మ, క. ౨, 

ఆ, ౧౦౯. పు. | 

నిటక్క-నిలుచే. జే, అ. శ న్షంభమువలె పొడుగుగా 

నిలుచు. *వ.., బొసటకానటలు సముక్కట 

సిటటక రా. పనన యంపక' ట్రైలభుటన 

నటియింవ, "౪ 9 రా. వి. 5, ఆ, ౬౫, 

నిటనిటనగు. దే. అ. క్రి. (చుదాదులచే) కచ్నులు 
ేలగిలు. “చ కిటకిటనయ్యె చెన్నడుము శేసరి 
మధ్యకు నాండునాంటికిక్ , నిటనిటనయ్యె సోలము 

జనించి విశాలవిలోచనంబులున్,” పీ కుం. ళీ, 

ఆ. 15. 

నిటలము. సం, ని, అ. న, నుదురు, ఫాలము. 

నిటలాతుండు, సం, వి, అ, పుం. ముక్కంటి, ళివుండు. 

'నిటాలము, నం, = నిటలము. “గీ, శక్యమే సన్నుతికి 

యదుసార్వభొము, లాలిళచ్భాయమృదులనిటాల 

కలము.” కాళిందీ. ౧, అ 3౨౧౯. చంద్రా. ౬, 

ఆ రాప్, 

నట్ట. దేవి. 1. ప్రవాహము, జలఫూరము. “కీ వనము 
మనంబునం బెనంచి శేళికిం జొచ్చి సతిం చేల్తు 

సౌఖ్యరసంపునిట్ట. *” భార, విరా ౨, ఆ. ౧౩౦. 

ద్వా. 3, ఆ, ౧౦౭; 2, పాంగు, పోటు. 

జక , ,శనుంనొని రద్భుతరసవూరం,బున చెన్నిట్లం 

దమచి_త్రములు మునుగంగన్. భార. విరా. 
ఉలశేరా బన, ౬, ఆ, ౮౦౯. స 9, నిక్కు, 

నిసదుట. “గీ, భక్రినగంయు క్రి యనుపోంతపాల 
సొయ్యలట పట్టుకట్టుచు మునిశాష్లి నిట్టచూపు నిజ 

మనోమార్లసంవనన్నీ లవర్ష; క్షైతవంబున లోేంశేగ 
' ₹లయనూజి” సాండు, 3, ఆ. ౧౩౯; '&, 

స్థానము. “సీ,;.బెంకి నిట్ట యనయ గీ, స్థాన 
; ముగు, , అం: భె ద్వి ౧౨; రి _స్తంథము, 

. . *ఊ.. ,అయ్యానంటినిట్టల్నవైం బొరలూడి, =... 
య స శం ఆ ఇంజ "వీణ కే, నిక్కినదిం 

- “ఆ. నిట్టరోమ్లములకుం |" ' “మాటి. 8 'ేచినపి, 

1685 నిట్ల 
లు 

బట్టగు చానంద, చావృనేతు, తుం డగుచు: బ్రణుతి 
శె ల మ జ, సం. Gah శుక ఒకి) 

OS నర్జునరథభూమణంబు 
వెలి: జూాడనినిద్దపునిట్టమూపునక్ , మునుకొని , 
చొక్క... పాండు, ౨ ఆ. ౯; రీ. నిడు 
వైనది ఉన్నతమైనది. “గీ, నిట్టతా డనం బొడ 
ఫుచే నిక్కి నాండులి స్వా, కోఆ౭ ఏ, కునం ౧౨౩ 
ఆఅ ౧౨౨. 

నిట్టకనిలంచే. జే, అ. 8" (నిట్ట్ల+నిలుచు) _స్తంభము 
పలె నిలుచు పొడువుగా నిలుచు. “క. ఇలు కాలి 

కూల నిట్టక, నిలిచిననిట్రాడువో లె, ., రామా, ౮ 
అ. ౧౩౨. 

నిట్టకనిల్వు, చే. వి. (నిట్టఢేనిలువు ) సరినిలువుం 
“ఉ, నిట్టకనిల్వునం గలం నే క్రయుగంబున 

బావ్పఫూరముల్ , దొట్టల.,, తాం బెట్టెంద 

యహ, నది భిషయ కాం గొనిపోయి సిద్ధం 
డున్.” భోం fy! ఆ ౬౬. 

నిట్టగ్సము. దే, అ. క్రీ" గిట్ట్మోకృము.) ఉప్పొంగు 

ఎపెకుబుకుం జక న బానుల నగుమోము జందురు 
జస I పొడుపున రాగాంబుధులు నిట్టగ్యమ్య ననుట, 

నృసిం. వుల as కు, నం ౧.౨9, ఆ. ౨౭. 

నిట్టతొలంకు. జే, అ= క, = (నిట్ట్శతొలయకయు వెల్ల 

నిరియుం కన న పోయినకల్చారకమున 

నరేంద్ర; బ్రావ్తా మనంగ వైమి శ్రికప్రళయ మైన, 

నింగిపై నిట్టతొలంకుమున్నీటిలోనం గూళె 
భూళాళి జగములకొలందు లెడలి” భాగ, రా 

స్క-౦. 8౧౪. 

నిట్టవొట్టు. దే. అ. క్రి. (నిట్ట+తొట్టు.) 'వెల్లివిరియు. 
చ. , అంత్యకాలమున వారిధు లన్నియు నిట్ట 

. దొట్టిన; నట్ట యేడుర్శాత్రు, తులు మవళోద్ధలి 

వానలు సర్య. ey వద్దం లా ౨5౧. 

నిట్టద్రోచు. చే, ఆ, క్రీ. (నిట్టశశ్రోచు). .ఉప్నొంను, 
'పర్తిియు. ప్ దుగాంబునిధి ఫోనిటదోఇినో యని 
శీవుం బాన్ఫు?ణ హరి నీటం బవ్వడింప ('నిట్టం 

దోచు” .'. అని,ము పాలు) కుసం, రా ఆ 

౧౧౮- కావ్యా: కే, ఉ కిల + 

నిట్టనిలుచే. చే. అ. కి” (నిట్టోనిలుచు) పూకు 
వగా. నిలుచు. తనో చెకికీధు మిబ్భ్యంగి' మన్ను. 



నిట్ల 
రు 

ముట్టి నిట్టనిలుచుండి చూూకి నిర్ని మిమదృష్టి” 

కాలీ, ౧, ఈ ౧౧౯. పాండు. ౨, ౫0౫% 

నిట్టపొడుచు. చే. అ. క్రి (నిట్టశపొౌడుచుం) 

వ్యానీంచు. 4 జ లానందమునం చేల 

జగము లెల్ల, దొట్టి నిండారు వెన్నెల నిట్ట 

ప్రొడివె.” "నిర్వ. త్రై. ఆఅ గ ఇట్ట నిట్ట 

"వొడుచు. భొను. 35, ఆఅ, ౧౮ 

నిట్టరాడు. బే. వి (నిట్టశిరాడు) సా 'లేకమ్ 
కె. ట్లెశుగ్భవామునకు పాతు స్తంభము. “ కీ ఆల 

యా ధార్గేట్యో సంభస ంజ్ఞ నిట్రాడు నిట్ట, రా డన 

దగు...” అం. భె స్ట్ స్ట్ ద్వి వారిళ్చ. 

ఉం, ౧౬౭౫. 

నిట్టలము. దే, వి. నిలుకడం “సీ, ,నిలుకడ తనరును 
నిట్టల మన” అం, భా. తృ, ౨౯, విణ, అధి 

ము. “ఊ నింగికి చేలకుం బొడవు నిట్టలమె..” 
భాగ. ౬ నస్యం, కింగా, (శ. ర. పా, “నిచ్చ 
లమై.” ముది చ్రిఎ నిర్వ. ౬, ఆ ౧రళ. 

నిట్టలుద్రోచే, జ్ అ [క్రి (నిట్టలుగాత్రోచు.) 
త ఉప్పొంగు. “* . నిట్టలుద్రోచుడు చెల 

వులు కలమేర 'లెల్లను బిగయెక్కి “కేర్చడంగ. స్ 

భార విరా, ౧, అం ఎర 

నిట్టలుద్రోయు. చే. అ, క్రి, (నిట్టలు+- త్రయం.) 
ఆతశయుంచు “డు లరనుణీలలామ స్ఫోడయం 
బున నావట లంతకంతకుం, బేరం. .. వేడు 

కలు నిట్టలంద్రో సెడువాలుంగన్నులక్ , వారణ 

లేక శ్రోలె జనవల్లభసుందరు మేనబెల్వమున్.” 
శీయూర. ఈ, ఆ ౫, 

నిట్టలుపొడుచే. దే. అ. క్రి. (నిట్టలుణేపౌదుచు.) 
ఉప్పాంగు, ెల్లినరియు? “వ, తన్ను విస స్మయం 

బునం గొ నియాడువై మానికులకోలావాలంబు లాల 

కించువడువున నిట్టలుపొడుచుచు "నేనదులుం 
దనకు సరిరా వని నవ్వునురువున నురువులు 
చూపుచు,..” వరానా, ౧౦, ఆ, ౬ల; 2. 
రోమాంచికనుగు, (శ, రు ఇట్లే, నిట్టలం 

వొడుచు, పద్మ కి, ఆ, ౧౬౪, 

చేది, 3, న కసీ నంటగ డారు 

- ్రీంధంటి నెల్లుపనీరు ప్రాయి. ఫీంగః దొట్టిన 

శౌ నిట్లు. లి రావి, ౨ ఈ ౬౯, (శర 
ee ముది); ద, శమము. “క. ధున్నథ |, 
దన క కర శై నట్టివిపులబహాు | 

1686 నిట్ర 
సస్యంబుల్ , సన్న సనం బండుం భ్రాణుల్కకు న్నీ ట్టు 

మాట లేదు గోరం-తెనన్.” మార్క. ఈ, ఆ, లో, 

(శ. ర పౌ విణ, శుమ్మము. “ఊఉ వాడదు 

మేను నిట్టులుపవాసము లంగిడిన శౌర్య మింగ 

యుకొ, వీడదు, ..” ఉద్భ. 3, ఆ. ౨౦. 

నిట్టుక్కి-. చే. వి. బాలిక్కాక్రీ'డావిశేషము, హంస; ౫, 
ఆ, ౧0% 

నిట్టుపవాసము. మి వీ. (నిట్టుణేఉవవానము 

శుప్యో_పవాసము. “డి నిట్టువవాసమే న్థినము 
లుండంగ, ఇెట్టకేలక బియ్య మీరుస గల్లిననుళి 

బస. ర, ఆ. ౧౩౫. పు 

నిట్టుపానము. ద్వ, వి. (నిట్టుశాడ'పాసము.) శుమ్మో-ప 
వాసము. “ట్, నిన్నటినుండి యేము' నిజునీయియు 

నుంటిమి నిట్టుపానముల్ .” కాశీ, 2, అ. ౧౭౯. 

నిట్టూరుచు,. చే. అ. క్రి. (నిడుద్శడోరుచు) 
నిట్టూర్నువిడుచు. (శ. ర) 

నిట్టూరుపు, దే. వి. (నిడుద4ాఊరుపు) దీరృనిశ్వా 
నము. “గీ ద్రు,వదనం దనపరిభవదుఃఖమునకు, 

నుల్చమున దురవీల్లుచు నున్న సరసి, వేండినిట్టూ 

నపో యన వెడలె గ్రోక్తుతావి మూతులు, 

విచ్చు నత్త తృమివిరుల.” భార విరా. ౨ అ. ౨3౬. 

ఇటే. నిట్టూర్పు. కాకీ. ౧3 ఈ ౧౦౧. 

నిట్టూర్చులిచ్చు. దే. అ. క్రి, (నిట్టూర్పులు ఇచ్చు.) 
నిశ్వాసమువిడుచు. ga అలసి నిట్టూప్ప లిచ్చు 
నొయ్యారను. ...”” కలుగుమోహిని దలంప మై 
బులక లోొదవె. దశా, ౨ ఈ ౨౬౦. 

నిట్రైము. దే. ఏ (నిడుద్శాఎమ్వ.) వెన్నెముక, పొడు 
పానయెముకం “ద్వి. అట్టి, త్రివిక,ము'సెల్లైము 

' వట్లె ఖట్యాంగముభొతే శ 'సకరుయులో 

బస, ౬ . రారారా వరం 

న్నిట్ర కః నిట్రము, (శం ర 

న్మిట్రము. దే, వి, నిలువు. ఊదాఃకలము ఆంత్ర 

నిట్రముగా పట్టుకొనకుము. (+ ర) 
నిట్రపస్తు. ద్వ అ క్రి -(నిట్ర +పడు.) నిలుచు; 

నిక్కు (ఛూ నిట న య. 

నిట్ర పాటు. ద్వ స (నట్రవడు భాం pre 

కనిక్కట.. “వ్ల, , ,నిడుదరోమంబులు బఫిళ్నిర్ల 
కంబు లైన యాంకరక్షో షాన ల భాష్ట్రలలస్థూక్యీం 

నిశితం ఢనర, 4” : చంర్రాః arp. 
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నిట్రపొడుమేం జై లా నీ (నిట 4పొడుచు) | నన్నవిధాన నిడివి. దోలిో ప్రబంధ. రా, 
పొడువగుు నిక్కు. “వ.,*ళటాలున చేదుం| విణ దీర్ధ్స ము. “గీ. ఇట్టివేసవికణీం బగ లిట్టి ' 
బందులచాడ్చున నెిజకలు నిట ట పొడువ నొడబణ్ల 

బాడించుచు , ౨” వ, బంధ, వ 

నిట్రాడు. జే. ఏ. కౌ. (న్మిట్రశోరాడు.) దూలము 
లేకయే కట్టెడు గృవామునక సా౭తు స్తంభము, 
“క్కఇలు కాలి కూల నిట్టక, నిలిచిననిట్రాడు 

వోలె...” రామా ౮, ఆ, ౧౨౨; ఆం, భా, 

ద్వి: DO. 

నిట్రాయి, జీ ఏ, బె. (నిట్రశజాయిఎ పొడువు 

కాయి. “న, + “అయ్యదవగాకి ఆంకుటాలిం గాలం 

శీలం బొడిచి సిడమురలం దిగిచి నిట్రాత "oe 

పగ్గంబున బంధించి కాలికుండు ని దించె షః 

వేం, వంచ. ౧, ఆ. ఇక. 

నిట్రించేం జే, సం శీ” నిక్వాంచు నిలువుగా నుంచు 

“ద్వి వలవటికి చెవంబు వ్రాలి కుంభకము నెల 

కొల్పి భుజములు నిట్రి a కంఠం, మోరగించి 

+, 4” వండితాం క, క ౫0, పు, బస నే 
ఆ, క ౭౮, వం. 

న్మిట్రిల్లు. దే. అ. (క్రి. ఊపచానముండు. (శ. రృ 

నిటు. చే, ఏ. ఉపవాసము. “పీ దశమినాం డేక 
భుక్షము చేసీ యపలినాం డోర్చి జాగరముతో 

నుండు ను ఆము, ఈ, అ, ౫౦, అం, భా, 

ద్వి. ౧౭౫. విణ, శుమ్మముం (చూ నిట్రు 
పానము.) 

నిట్రుపాసము = నిట్టుపాసము. (శుపో_పవాసము ) 
“సీ సకతంబు నిట్రు పాసములతో నత్యుగృత 
బము గావించుచుం చానమాడ.” నరావా. శి, 
అ. 23. వాల్మీకి క్క) అ, ౧౨౩౦. 

నిడి, చే. విణ, (నిడివిశబ్దమునకు వృ త్తియం దంత్య 

. వర్మలొోపమా,) దీర్ధ్యము, “క, ,, ఒకింకతడవున 
కాచి వ్వడి సడలి నడం నుణుముల్ , నిడి 

మించులు మానె వెలుంగు నిలివెక వెలిజెన్” 
"వేం పంచ. ది ఆ, ౧౦౬ 

నిడీవి. చే. వి. 1. దైర్యము, పొడువు. “క అనుడ 
నర వెడలుపు ms నిడివియును గలిగి 

యతిరభ్యుం బై 8+ ఆ నీద్రామందిర మలరో మృదుల 

శల్పతకులత్ోోక్ ౨” టకా. ౨ ఆ. ౨౯ ధి? పి 

శకం కె) ఈ రాక; 2 అశ్న్షగలి భేదము, “సీ, 
నిజక్తీత్తిభభత్రిశల్: నిగిడి యంమిథు లెల్లలగడె, 

'నిడుపు, బే, వి 1. నిడివి అయామము. 

sri యేన సయిరించు చే ఓ దెవిజారి యనుచు, ,.౯ 
“8, ఆ ౭౬, కేయూర, ౨, ఆ ౧౨. 

నిడు. గ. విణ, (నిడుదశబ్దమునకు వృత్తియం దంత్య, 
వర్హలోపము.) దీర్ణము, పొడువై నది. “సీ, మును 
పుం దనకు యా మంటి దూ౭టినమహాజడధి 
ఫూరము దల కెడవు గాయ చారి, ఫూ ర, 
అ. ౧౬ నారిళ్చ, ర, ఆ. ౧౬౮ 

నిడుచేను. దే, అ. క (గిడు+చను కంగు, “క 
వడి నౌాడుగఆచి వపలశీల్, నిగుచన గనయమునం 
'బెనంచి సీల్లి బలం బే.ర్పడ, ..” భార, ఆది, ౭ 
అం ౧౭౫. 

నిడుద. చే. వి. దీరము, దస ర్ శ్రస్వరసంజ్ఞ ఫోక్ 
గురువులు నిడుదలు. . “”కవిజనా. ౧, అధి. ౧౩, 
ఆం, భా. ద్వి; ౧౮౮ విణ, దీర్ణ ము, నిడుె 
నది. “క,. .సహాచేవుం డత్యుదగ్రత 'మెజయం, 
దొడం భవత్సుతు మార్కొొని, సిడుదవెడంద 
తూపు లేసి ఇెజిం దూలించెన్.” భార, శల్య, ౧, 
అ, 3౭౬ ఆం. భె. కృ. ౧౮ 

నిడుదనిదుర ద్వ, వి. (నిడుద+నిదుర,) దీర్ధృని ద్రః 
మరణము. “క... కాకంబులు నజవల నిడుద 
నిదుర, నొలసీ "తెలున దిక్కు.మాలి యున్నాండు 
డే” భారం అశ, ౨, అ. ౧౬౨౫. 

నిడుదవెన్ను. దే, (నిడుద+ వెన్ను) సర్పము, 
దీర్గ పృష్థము. “సీ, నిడుదవెన్ను గయ్యాళి నొడ 
వులదొర యుండు గుండుగం డెనలోం చై జెడు 
కోని అచ్చ. నుం, ౫౭, 

నిడువండు, దే, వి. (నిడుపు+అండుశ. ర) పాను 
సర్గము, “సీ, శశిమాళి తిరుపుచే జడం జుట్టు 
నిడువండు ద్రావినపొ 'లెరం గ్రాణె ననగ? రా 
వీ వె, అ, దిగి | 

“న 4 అది 

యును నూజుయోజనంబుల ' వెడల్చును చూట 
యేంబదియోజనంబుల నీడుపును "చేనుయ్మోభనర్ణబుల 

తనర్చును గలిగి, భార నభ ౧) ఈ కాలి 

జం, భా ద్వి. ౧౫౨; 8. నిలువ్చు, “గీ, అడ్డ 
'మేర్పడ వళియు : రో మాళ్లొ నిడదుపుం, బడల 

.శోఖయు. గళి వ్యూసషాది. వ్రాసి, “€ేనినధుమున. 
ఫొకశంక గా నజాండ్కు ఖమ, కం +ద్యున్లుదో 
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యని “సంశయింవ, క ముకుంద, ౨, ఈ ౧౦౧..| నికంబము. నం, ఏ. ఆ, పుం. 1, పిటుందు; 2, మొల, 

విణ, పొడువైనది, దీర ము, “ఆ, లంజకల్టు 

లనల్య క నిటి, కట్టిండులకు నలువ క ష్ 

కటి; 3, మూయపు, స్య౦ధము; 4 ఒడ్డు, కూలము; 

5. కొండనడుము ఆ ది టకము. 

'లేక్క "చాంతిమాలినట్టి ( బ్రతుకులు నిడుపుగాం జేసి నితంబవతి. సం. వి. ఈ. స్త్రి* 1 'నితంబిన్ని స్తీ; భరి 

విటులనోడు వో? సికొనియ.ిక్ర లిక. ఈ, ఆ. ౧౧౦, 

నష 2 ఆ ౧౭౫. 

ణక అడ్డంబు నిలువు నావడ్డలగతి మనుబిళ్లై 

సొవృపీఆుందులు గల్ శ్ 6 

శ్రీ* విణ. నిలువుగా |నిక్రలము, సం, వి, ఆ న “లీథోలోకములలో మూండ, 

వది. 

డొంకలనుండి శ్రేట్టేదాంటలో స్వా. ౨) ఈ 2. నితాంతకము. సం. విణ, (అ అ. అ) ఆధికము. 

నిడుచాట. ద్వ. వి. సేడు+చాట.) ౩ చెద్దర్రోవ. “ఆ, అధికము. కి క్ర" విణ అత్యంతము, 

అడరి యాకసమున నిడుబాట నట్ట వో, యుదము ని త్తి పెండ్లికొడుకు. ద్వ వి. (ని-తెము+- పెండ్లికొడుకు.) 
రమ్ము జలధిం జదల ననిన.” భార, కర్ణ. ౨ ఆ, ౬9. 

నిడుముసను౭యగు. య్ వం (నిడుశీమునుంగ .) నిందు 

మునుంప. “సీ, కాళ్టు కుబ్చవడంగం గదలంజూలక 

కే నిత్యశోభనుండుం “క _వమనుచుం,. దీవింప 

నిందు మునుెప్కీ గోవిందుండు ని త్తెపెండ్లిొడు 
కన విందున్ * న్్ రాధా. కి, ఆ దిగ 

' యై నిడుముసుం గడి శయనించుచెలువ.” దశా, నిక్తైమళ్లె. వై. వి. (నిత్తైముశామళ్లైం) నిత్యముంబూయు . 
క్ అ, ౫. 

నిడుము స్తై. ద్వం వి. (నిడుగాము స్తై) తుంగళీ. (శర) 
నిడువాలు, చే, విణ, (నిడు+వాలు) నిడువెనది. 
గ 

యూంచలం హూర్కుచిలుకపులులులో శశాం. 

౨, అ ౧౯ 

మర్టీకావిశేషము న్స నిలాంబరంబులు ని-తెనుల్లెలం 

కొండనోంగులం మళ్లైలు గోరంటలును.” భల్లా 5, 

అ. (శ. రృ 

. వీరణంబులనిడు వాలు తుండంబులం జెలంగి నిత్తెము. దై. విణ. (సం. నిళ్యమ్) శాశ్వతము “ఈ 

సశ్తెన ౩ చెల్ల తణికము) నిత్తెము గా దంచు వాహ 
నివవామువలెసే* దశా. ౧౦, ఆ. గగ. 

నిడువెం డ్రుక. చే. వి. (నిడుశావెండ్రుక) రోమాం | నిక్యకర్శ్మము. సం, వి న్, న 1. చేయనియెడల 
చము. “క జడనుం దానము న్నిద్భయు, నిడు 

వెండ్రుకతో డ "నెగయు నిట్టూర్పులు సందడిగొని 

వడ్లిగొని మదిలోం జిడిముడిపడి కన్ను లవయుం 
జిడిముడి పడయగాన్ ఎడా, హారి. ఇ ఆ. ౭౮ 

నిడువెం శ్రుక వెట్టు. చే. అ, * (నిడు వెండ్రుకగా 
పెట్టున J Wa చ సరనివనాభ 

బంధుజనసంతతిం గయ్యపునేలం జూడంగ్యా విర 

విరనోయి మేను నిడువెం డ్రుక వెట్టాచుం గంప 

మొండి...” భార భీష్మం _ ఆ. ౧౮౧, భోగ. 

. దాం, నస్యం డ్ sn 

నిడును. బే. వి. చదువుటలో దీర్ధములత్ గూడిన 
' "పెద్దధ్వనీ- “నీ. నిడునునం 'బెట్టక నిప్పోటమునం 

- లోక కరువాయి తప్పక తడనికొనక.” సకల, స 

“కి ౦#. 

నీడూర్చు. చే. వి (నిడుశఊోప్పఎ) నిట్టూర్పు, దీర 

(పత్యవాయము గలిగించుకా న విహిత మగు 

కర్మము, (స్నానసంధ్యాది); 8 ఎప్పుడును 'చేయం 
దగువని. 

నిక్యకల్యాణము. సం, వి, అ, పుం ఎల్లపుడును 

లగుశుభము. “ఉఊ,. , నవృాద్యనిరంతర వాద్య 

భూోవణల్ , రాణం చొనంగం బ్రోలు మిగులం 

గనువిం దొనరించి నిత్యక, ల్యాణమం బచ్చతో ర 

ణముషై జను లందజు నుల్లసీల్లగన్. ౨ విజ ౧ 

ఊ ౮9) దశా, ౧, అ. ౨౨ 

నిత్యపడి. మి. వి. (నిళ్యముశావడి). నిళ్యము నియమ 
ముగా నీయవలసీనద్యి దినవడి, “ద్వి. మ్రొక్కక 
శరములు మోడ్చ కందంద్క చిక్కక సక 

చక్క_న వచ్చి, గుడి సొచ్చి తననిత్యపడి పోేయ 
కొనల మిడమిడ. మిదుకుచు మిజుమిళడ౦ 

డనియె.”* బస, ౪, ఆ. ౧౨౫౮. పు, 

'నిశ్వానము. “ట్యా ఆవచనంబు వేడ్క. విని యౌదల | నిత్యము. సం వి. ఆ, పుం. సమ్మదృము, విణ, (అ అ 

'ఆనూంచి , నిడూర్చు పుచ్చి హే, మావతి 

సవల అ 5 హంస, శ్ర ఆ అక "వె శకుం. 

త్ర? we 
1 షి 1 + 

a a ఉం 4 4! 

అ) కేఎ ఎడ తెగనిది; 8, చేయనియెడల 'త్రత్య 

వాయము గల్లించుచ్లు విధినాళ్యముచే బోధిరంమ, 
బడునది; 8, శాశ్వతము; డీ. ఆవళ్యశ్రము; శ్రీ. 

థి : 



నిత్య 166090 + నిదు 

విణ, 1 ప్రతిదినము; 2. ఎల్లపుడు, శాశ్వత | నిదిధ్యాసకుండు, సం, విణ, (అ, సీకా, అ నిరంతర 

ము7ా (దీనికి కొన్నియెడల మువర్ణ లోపము. బస. 
ళీ, ఆ, ౮౭౭. పం 

నిక్యసమానము. నం. ఏ. అ, పుం లౌకికమ్షిగృవాము 

"లేనిది కాని, స్వపదముతో “కాక అన్యపదముతో 

లౌకికవిన్యవాము కలది యగుసమానము. (కుంభ 
కారుడు, వ్యాఘ్రము మ్బ 

నిదర్శకు(డు. నం, విణ. (అ, రికా, అ 1, చూచు 

వాండు; 2 కను పెట్టువాండు; 5. చూపువాండు; 

4, "తెలంపువాండు. 

నిదర్శనం సం, పి ఈ స్తీ అర్థాలం'కారవి'శేవము. 

నరన. ౫ అ. ౧౫౭, ౧౫౮. 

నిదర్శనము, సం. ఏ అ. నః 1. చూపు, దృష్టి; డి, 

చూపుట; లీ. ఉదావారణము; 4, (పృమాణము, 

విణ, (ఆ ఆ, అ) 1. చూపునది; 2, వెల్లడించు 
నది; 3 బోథించ్దునది. 

నిదర్శించు, సం. స wb 1. నమ విశ్వసించు, 

“మ ఇకంగా శ్రీ గరిమల్లి కార్టునుండు... చ్చే 

'వెట్టీని గాను వేలంత నిదర్శింపంగ నాతోడనా, 

చతురక్వంబులు ,. ౨ వెన్నం 3, ఆవారా? 9. నిశ్చ 

యించు. “వ. .. కార్యంబు నిదర్శించి బృహాస్పతి 

యింద్రాదిచేపతల కిట్ల కిటనియెలో కాశీ, ౫, అ అలాగ. 

నిదాధుము. సం, వి. ఈ పుం 1 వేసయి గీ చ్రీవ్మము; 

2. వేండిమి, ఉన్హము; ర, చమట, ఘర్శ్య ప 

నిదానము, ఉభ, చ్. వి. (సం, నిద్ధారూాకు ) 1, 

తోందరపడక విచారించుట. (శ ర. వాం) సం 

వి అ, నా 1. ఆదికారణము, కారణము; ఓ 

దూడను కట్టుపలుపు; ఏ, రోగనిక్ష యము. 

నిదానించే. యు, వై. అ. డీ నిశ్చయించు. “Sus 

అమ్మించుంబోండి పవిషాద౦బు నివొదం బై సంభ 

విల్ణుడుం దన్ని దానం టిద్ది యని Wilts నంత! 

శరణం బకరణంబు శానేరదు...” కాళిందీ, ౨) 

ఆ ౬.౨, సం. ఆం శ్రీ" వరిశీలించు. “ద్వి. వీపు 

దర్పణము వీశ్నీంచినయట్లు, నాకలరూఫపు మిన్నక 

నిదానించి, లేటగా చెన్వరుం "జలియలే రనిన” 

నవనాథ. ౫, ఆ. 'ణరాజ, ఫు. 

నిదిగ్గము. నం, విణ. -(అ. ఆ ఆ 1. వృద్ధి నొం 

దించంబడినది; : 2. భూయంబడినది, 

నిది్ధికం' భం మ ఈ శ్రీ క్షే జలగ ' ' జిలరాక? 
. వాయదా... ల చ స య. 

శో ఇ 

“డి: | నిదురించే. 

ధ్యానము జేయువాడు, 

నిదిధ్యాసము. సం. వి, ఆ. పుం. వ అ 

తెలియంబడినవిషయమును వఏక్నాగ మగువమున 

న్నుతో నిరంతరము ధ్యానము చే మః ట, 
నిదిధ్యాసీకము. స విణ, (అ' ఆ. అ) నిరంతర 

'థ్యానము 'చేయంబడీనది [ పీంచుచున్న, 

నిదిశల్ . నం, (శక్రః) క. చూపుచున్న; 2, ఆజ్ఞా. 

నిదిశ్యమానము సం. విణ, (అ. అ, అ) 1, ఆజ్ఞా 
వింహబడుచున్న ది; ఏ, చూవంబడుచున్న ది, 

నిదిష్టము. సం. విణ, (ఆ, అ. అ) 1. చూవంబడినది; 
2, ఆజ్ఞాపించయబడినది. 

నిదుర, వై. వి, (సం, నిద్రా.) నిద్ర. “మ. రాజనం, 

దనుచొ స్పారయ చేది “పేశెలుయగు నిద ౯ 

మేను తూణగాడెడుక్ , నను సీయంకకలమ్మన 

న్నిదురనూనంజేయ'వే వేండెదన్.” విక ", 

ఆ, ౯రఠ, 'భొర. ఆశ్ర. ౧) ఈ ౬౭. 

నిదుర తెలియు. ద్వ నో శ్రీః (నిదుర తెలియు.) 

చులుకాంచు. “ఆ సౌంభ్యరాగలవారి సామి 

రంజితములై , తిరిగె మింట నిదుర తెలిసివట్టి యింది 

రాధీపతికి ఇర్తుకహ్బూరనీ, రోజనంబు లన శర 

దనములు.” ఆము, ఈ, ఆ ౧5౯ 

నిదుకీపు్చు దర్శ స క్రి” (నిదురస్తపు పుచ్చు) నిది, ది రప 

జేయు “సీ అ శ్లేమానులు నుఖాయర్తురు' పవ 
భించ నృ్చుదువదంబుల నో త్తి నిదురపుచ్చి. సోశుక్క ౧) ' 

ఆ. ౧౪౯. 

నిదురపోతు. ద్వ విణ, (నిదుర్శాపోతు). ఎల్లపుడు 

'నిదురఫోవ్రస్టభొవము కలవాండు, నిద్రానవు. 

“క వినియం వినవు రణఫీరువ్రు మనుజాధము 

నిదురపోతు మందుని నకటా, నిను జృక్రృవక్టీం 
చేసిన, వనజాననుకంటె వెళ్లి వాండును నలంే” 

భాగ. ౯ wa ౦౯ 

నిదురగి*వు, ద్వ ఈ. క్రీం = (నిదురశాపోవుఎ నిద్రించు. 

“'ఊ, కడు | ద్రిమ్మటచే శ్రమ మొందినారుగాంు 

బోలును బోదూనా నిదురసోయెదళే యని, 9 

కళా, ఈ, ఈ ౧౦౯. ఇట్లే సు ఊం 

రొ వ ౪, 32౫ 

= ఈ క" న్ నరేగా, నిద్రించు 

కక్ష వ. చా(కొన్ని - +శిదుకుచుం "జను 



; నిచేశీకుండు. 

i జో బ్య 
నిచేళించుం 0౦. గుం శ అబ్ఞాపించు. 

గ 

శ 

నిచే 

గోరి ఆరలి... భాగ, ౧౦) స్కం, ఫూ, ౨౫౦౪ 

నీలా. ౧, అ, 2౬ 

నిచేస్ధ- సర, విణ. (బు. A). బు) ఫూయువాండు. 
నిజేగ్గేవ్యము. సం, విణ. (అ, ఆ. అ) ఛూయందగినది. 

సం. విణ, (అ. శికా, అ) 1. చూపు 

చాడు; 2. అజ్ఞాపించువాండు, 

నిజేశనీయము, సం: = నిచేష్టవ్యము. 

నిచేశము, సం, వి. అ, పుం. 1. ఆజ్ఞ; 

కథనము; ర. దాంపు, నికటము. 

నిజేశి సం. విణ. (న్. నీ. న్) 1. మూపువాండు; 
రై అబాపీంచువారండు. 

లా 

“వు, జని 

సావాస్తృతమఫలం బికనిసామాత్కా_ర మోస్వామి 

కక నిదేశించ వనిం జరింవం జను టాకర్ణి 0వ 

శక్యంటబె,..”చం, రా, ఈ, ఆ ౬ళ, 

నిచేశ్యము.' సం. విణ, (అ. ఆ, అ) ఆజ్ఞాకింవందగిసది, 
నిదేష్టం సం విణ. (బు ఫ్రీ. బు) 1. ఆజ్ఞాపించు 

ము ఢి, చూపువాందం 

నిచేవ్చవ్యము. నం, = నిదేశ్యము. 

నిద్దపుదనము. 'వై. వి (సం స్నిస్థత్వమ్.) నునుపు, 
సిగ స్థత్వము. “న, ,,వలుందతనంబులు సలవంద 

లు నిద్దంపుందనంబులం తద్దయం౦ గలిగి. 

కనక కదళిమృదులంబులు శై ఇన వెందొొడలును... 

సాండు, 3, ఈ ౧౭౯. 

నిద్దము. 'వై* ఏ. (నం. స్నీగ్గమ్ ' 1, నున్న నిది. “గీ. 
ఉఊవిదనిద్దంపుజంనులనవతేం గోరి, కలమగర్భంబు 

లడంచులోలంటకములు”* ఆము, ౫) ఆ. 33; 

2. మనోవారము. “టా...పిశకయబు గూయ న, 

న్నిద్దపుమో)క మాన్నుదురు శెచ్చెలు లిచ్చ 
మయొతింగి యిచ్చటన్,” కావ్యా. ౧, ఉం ౬ఒలరా 

విక ౨ ఆ ౧౦౨; 3. స్నవాము గలది 

శ్రేషతోం గూడినది “సీ బ బ్రువ్యోాండకోటుల 
'పొరుపత్తెము లెల్లం గని నుని నిద్దంపునునను 

తోడ.” పాండు. ౧, తీ. ౭; 4, ఆధికము. 
ఉని లట. నిద్దపుభ క్రి ఠవణిల్ల శుశ్రూప, 

చేసీనశుదమతులు * కాఫీ ౨ అ, ౧౧; ద లా 

ఎ ఆ ర౮లర్యా ర్ం + సాంద్ర్యమ్యు దట్టము, “చ,, నివిడిన 

 బొజ్జవై మిగులునిద్దపుడోవతిదట్టి డొల్లి రాం 

1690 నిద 
లీ 

నీరా = నిద్దము. వై. విణ, 1 ప్రేమ గలది, 
ముద్దుల నిడి పడకిండ్లక, ముద్దియ లాత్తీయ 

లెనసి మురియంచు నిదా, నుద్దుల ఇెత్తుచు నం 
దొ; విద్దెము విజ్చై మని కాళివిచ్చెం బనుచున్ 
రొ, మి క, అ ౨౦; 2 అధికము, “ఊ రాలిం 

యుం బవల్ మజపురానిషమూాయల్ శెవియార 

జంపున్కిద్దాతరి రీపులంబ లెను దారసీలక్వశె తో 

దలంచినన్.” (పెద్దనచాటువు.); శి, శ్రేన్టము. 
కక జిలులు బీ నాపట్టు చెం గావిచెజలపలనర్ధాజకీ 

నిశానీలకరులు.” స. ఆం జ. గీ 

సాంద్రము; దట్టము, “వు, తిళకుంజబాయకణాని 

మైపొడలు నిధామోసలున్ , . , కల్లు నిన్ను భి 

యింతుక్ దంభమోనాధిపాిదశా ౧3అ.౨౧౧, 

నిద్దుర = నిదుర. “చ * మననాయకుం డేమి చెప్ప 
నిద్దుర మునుమున్నుగాం ెలిసి తోడుగ ని 
చ్నటులైనం చేక,.. రాఘవ, ర, అ. ౧౯౫ 

నైద, రా ఆ. ౧౭. | 

నిద్దురగొను. ద్వ. ఆ. (క్కి. (నిద్దుర+కొను నిద్రించు, 
Vues గజిక్క గొనియె నిద్దుర 

వోయెొం సూర్కిజె నన నిద్ర్రితుల కొవ్వు, 

సాం. ని, మానా లకి. 

, |గిద్దురనుచ్నే = నిదురపుచ్చు. “చ. వదినెలపోరు 

మాన, నిజవల్లభునిద్దురపుచ్చ మామనో రదు 
మయ...” శుక ౨, ఈ ౯౮. 

నిద్దురపోతు = నిదురపోతు. “సీ. ఆతిధనాపేతవే 
నలరక నిద్దురపోతును గాక “షెంపుడును గాకు” 

భల్లా. ఆ ర 

నిద్దురసోవు. ద్వ. ఆ. క్రి కి. (నిద్దుర్శాపోవు. ) నిద్రించు. 

“ఊ..,వాణీవిధుగో డిష్ణు మై మజచి సిద్దు 
వోవయగం జూచి... దశా, అ, రం 

నిద్ర సం వి. ఆ. స్త్ర 1. నిదుర, కూర్కు.. “వ... 
"వేగుంోకట నంకురించునుదంబునం "గెంపుగదు 

రుట నిద లేమి నని శంకింపక,,. భర 
విరా. ౨, అ. శక౦; 2. కునికిపొటు, తూల; 

ల. ముగుడుట్క ముకుళనముం 

నిద్ర, తెలియు. మి. అ (నిద్రశా తెలియు) 

లను WR టర డజ్వేళ నిద 

"తెలిసి అము ఈ ఆ. ౧రర 

hry 

TE) 

.2విపిచి. చి. పెనం వల్జునన ద్రెంచి.... ఆము క నిదృపుచ్సు. మి. స క్రీ, 1, (నిద్రసత ఛా చ్చ 
భ్ ner eక శభ ల be. కళ్ళ... నిద్రింపంకేయు- “ఊం. పావని నిద్రపుచ్చి శన 
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పొన్పున... హరి ఫూ ౫ ఆ, ౧౬రా జి. నిధి నం, వ ఇ. పుం. 1. ఆధారము అశ యము, 
లయమొందించు. “గీ, సకలమును నిద దృపుచ్చు 8, పాతర త, బొక గానము, ప 
శేశవుని నిద్రపుచ్చుళునునకు నిట్టి దద్భుకమె |నిధువనము. నం. వి అన 1 మెథునము స్తీ 
కలవు” ea) ఈ, ఈ ౧౦౯. (ఇదిమొదటి పురుమలరతి; 2, ,కీ ఈడు శీలి 3, arms. 
యర్ధ మునకు నుదావారణము.) నిధ్యాతము. నం, ఏం os ఆ. ఆ 1. ఛ్యానింప 

నిద్రపోతు. మి. ఏ. (న్మిద్రశపోతు) నిద్రానవు. బడినది 8. చూడంబడినది. 
eg, నిడుదవండ్లది మైన నిద ద్రపోతైనే ద్వి. | నిధ్యానము. సం. వి, అ. న దర్శనము, చూపు, 

భల్గా ౨ ఈ ఖా సు నిధ్యానించు. నం, స 18" చూచు. “వ, ఫలికసవా 
నిద ద్రవోవు. మి. అ. (క్రి. (న్మిదృ4+పోవుు నిద్రించు. కారంబు నిధ్యానించు రాజకీరంబువడువునం బియ 
“స్ట, తమ్మన త్య నిక ని ద్ర వేయ ముది నందన సప్త పు కందలశుందిల వాద 

కార్ఫుండై. 2 భార, ఆది, ౬, అ, ౬౪) ఆము. ర| యారవిందుండై ,..ి నిరం. ౧, ఆ. ౮౭. 

అ. ౨౪౧ నిధ్వానము. సం, వి, అ. పుం, ధ్యానము, శబ్దము, 

నిద్ర సేయు. మి అ. క్రి. (నిద్ర, + చేయు.) నిద్రించు. |నినదము, సం, వి, అ. ధ్వని, మ్రైోంక, 
“ఊ నన్నుం బరాభవించి సదనంబునకుం జని నినదించే. సం. ఆ. క్రి = ధ్వనివేయు. “క, అని 

కీచకుండు మ్కూన్నున్న తెఆంగు దవ్చక నుఖోచిత| దృణముగజచి జ యని నినదించుచుం బొరలు 
శయ్యను ని ద సేయ నీ, కన్ను మొగుడ్చు నూట వివమశనికరము6 గరుణకా, గనుంగొని కాచుట 

టకం గారణ "మెయ్యది భీమసేన,” భార. నైజము,” కావ్యా, ౫ ఊ ౬9, 
విరా, ౨, ఆ ౧౬౬, రథ, ౯, అ. కలి, నినయనము. సం. ఏ, అ, ను 1. పొందించుట; జి, 

'నిద్రాణము. సం, విణ, (అ. ఆ ఆఅ) 1 నిదురించు. చేయుట, 8, (కాలము) కడపుట్య ఓ సిద్ధింప 
వ్ 2. ముకుళించునది. “శా, ,దిశాస్తోమంబు జేయుట. 

శోభాదరి ద్రాణంబయ్యె సరోజవండములు నిద్రా | నినాదము. సం,జనినదము, 
శ్ . 

ఇరబు లయ్యెం గడున్.” స్వా, కి, ఆ. ౧౨. నినాది, సం, విణ, (న్. నీ,న్) ఓ ధ్వనించునదిి 

'మో)ంగనది; రి వాయించునది, నిద్రానవు, నం, విణ, (ఉ) నిద్రాశీలు(డు, నిదురపోతు. క్ 

నిద్రించే. నం. అం శీ" నిదురపోవు. “వ. ఇట్టూ | నిీగాదితము. సం, వి, అ న, ధ్వని, వీణ, (ఈ ఆ, అం) 

హించి ర్మాత్రిససుయం బగుటయు సమ స్తజనం | మోయింవడుడినది. 
బులం (గ్మమంబున న్నిద్రింపం దొడంగినన్, ..” నినుమీ. చే. అ. కి” (నిండుధాఎ అతిశయించు, 

భార. విరా, ౨, ఈ ౧౬౫% శాళిందీ, జ) అం ల్సి దై త్యారి వశ మెైనతనచి ర్త మంతయు నినుచు 

౨౭౦. 

'నిద్రితము. సం. విణ, (అ. ఆ. అ 1. నిద్రించినది; 
2, ముకుళించినది, మొగిజినది. (పువ్వు, మొ) 

నా నివ్వటించి.” పాండు ౧, ఆ. ౯, 

కి" (నిండుధాం చే) 1. ఉంచు, చెట్టు, 

ప. క రస నము నీదు, కనవట్రువ 

న్మిద్కిలు. నం, అం డ్ నిదించు. “డా,,,జటాచ్ల న్ గ్రేవసజ్జదంకపుబరణిక్ + నినిచినయుక వస ౦ది 

" టాచ్యదికొా దు శ్రోలుగట్టి న్ని దిలుమరుద్భుగ యది యని చెప్పక భ్రూసెం దత్ప దాంబుణయం 

ధీళకులంబు 'మేల్కునన్.” పండు. ౫) ఆ. ౨౮౯. 

నిధనము. సం, వి, ఈ పుం. న 1. మరణము 2. 

వేటు, నాశము; 3. సమా ప్తి. వ 

నిధనుండు. నం. విణ. (ఆ. ఆ, ౪) బీద్క' నిర్ధనాదు. 

* నర మృచ్చ. ౧, అం ౧% 

నీథానము. సం వి, ఆ. న ]. ఉంచుట" స్తాపనము;' 

డి సదిలవఆు చుట; 3 వారల వనన. మూ నిధి; 

4, ఆ శ్థ ఛశ్రయము, ఆధారము, ‘ 

M57 
ళ్ 

గలిన స్వా, ౧, ఆ ౭౮ రసిక ర, ఆ రర; 

2, వ్యావింపంజేయు, “క మనిఇెద నామా 

నాంగము, నినిచెద భువనములు గీ ర్తి నిష్థురగతితో 
ననిజెన నిను జిముస్రోలికి , సి ఛో ™ యయుః 
౧౨౩9౯; 8 చిప్పిలంజేయు. “మ,.,హ్హ్ఫూ, మని 

నిట్టూర్పు నిగుడ్చుం గన్ను గవ చాస్స్పాంభఃకణం 

కం గడున్, -నినుచున్.,. భో. ఈ ఆఅ, €; 

కీ, నాటు; వయం “చ కినుక-చనంబునం:గదిరి 
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క్రీడి పీతామహువిల్లు వ్రేల్మిడిందునిమి నితాంత | నివఠనము. సం, వి, అ. న, పాఠముభదువుట, 
శాఢరయదోర్విభవంబున నొండువిల్లు "ై,కొని నివఠము, సం, వి, ఆ, పుం. = నిపఠనము. 
యెడసందునక  నినిచెం గ్రూరళర౦బు లురంబు | వ్రీవ్రత్రనము. నం, వి. అ.న. కే, శ్రిందండుట, oN 

నందు...” భార, విరా, ౫ ఆ, ౧౭౬, అచ్చః వశువక్య్యూదులు (క్రి ౦దికి వేచ్చూట. 

యు. ౨౧౦౪; ల్, నించు, నిండించు. “చ అని బలిజ. గం. స. శ్రీం 1. వడంద్రోయు, పడంగొట్టు; 
వ్రామిల్లినక్  ఫణికలాధిపుం డయ్యమృకంబు| గ, నిపాశ్రమువేయు. (వ్యాక) 
కుండలో, నినిచి దీయంబుతో నొసంగి. కై నివతిశము, నం,జఐనిపొపితము, వ వడంగొట్టంబడినది, ty, 

ద్వా. ౯, అం ౧౨౭) వారి డ,. ౧ ఈ ౧౦. వాకరథుండు నిపతి తాశ్వుండు సంఛిన్న, చా 

నినుపారు. బే. అ. శీ" (నినుపు4ఆరు) 1. అధిక డును... భార విరా, ౫ ఆ. ౧౫౦, 

మను. “సీ. నిండారు చందురు నినుపాొరు నును 

గాంతిం జేలువగా మరుండు సృజించి నట్టు” 

మార్క. 3, ఆ గౌకె, నిర్వ. ౧, ఆ. యస్య 2. 

ఫూర్జ మగు, నిండు. “మ, నాల్లోడలక , నిను ) ట్ర 
సారంగ సువర్ణ -మెత్తికొని, . శీయూార. క, సిపొఠము, సం షి అ, పుం. పాథము చదువుట, 

ఆ ౧౭౧ భార, అక్ష, ఆ ౧౪౫ ర, నిపాతకము. సం వి, అ పుం న, పొవమ్ము సాక 

వ్యాపించు. “శ చిల్లులచిల్కులం జిలికి చిల్బల కము. షా (అ. తికా, అ.) క్రి రదికి త్రోయునది, 

కొలర్యు లం చల్జులాణ సంవల్లలితాంసి చూచి నిపాతన. సం, వి. ఆ. స్తీ" పతనము; సః టాం, 

కడు? .బెకొనువేడుక 'వారిఫూరముల్, చళ్లెం ఉఊగ్రగదం కొని వైచినం దన్నిసపాకనళ్, 
దదంగ నాంగలకలక" నినుపొర ననంగ నచ డు, " నూఠతురంగ కేతువులు చూర్ణముత్రై యిడశెన్ 

త్ఫుల్లపయోరు సోంకరమధూళి జివుక్కునం జిదైః +,” వారి, ఊ ౧౦, ఆ. ౭౧ 

'జమ్వైరల్ రాజు చ. ౨, ఈ ౧౫%; డ్స్, తిరు నీపాకనము. సం, వి అ, న కే. వడంద్రోయుట; 2. 
వైళెబుకు, “ద, ,కరుణారసంబు నినుపొరెడు| _ చంపుట, మారణము; 8. న్యూక్రమునకు వ్యలిశేక 

చూపులం జూచు:గావుకన్” పారి, పీఠ, ౬, ముగా శబ్బరూవమును విధించోట; త్ పతులు 

నినుపు. జ వి (నినుచుథా) వెల్లువ, జలభ్రారము, మొదలగునవి కిందికి వచ్చుట, విణ- (అ,అ,అ,) 

“స, , ,కన్నులక్, నినపులు గాల చఛావమృములు l. పడంద్రో యునది; ల, చంపునది, 

నివ్వటిలంగ ,* భో. 8౪, ఆ. ౧౦. విణ, 1.|నిపాఠము. సం, వి, అ, పుం 1. పతనము, వదడుట; 

మనోజ్ఞ ము. “'డ్వి- నినుపుగా స్ఫాటికనిర్మలలింగ, 2. (క్రిందికి వచ్చుట; 3, మోందికి దుముకుట్క 4, 

మనలో నాస్స్ఫాటీకాయతలింగమూ చరి వరు వయుటు బాణాదులు విసరివైచుట; 5, ఇావు, 

ణుండు ధరియించి...” వండితా. దిమైం ౧ర మరణము; 6, ఆప్రయత్నము, యదృచ్ళ; 7 
పు, బీ. సమృద్దము. “చ. నినుపు లాకర్తు చేత స్యూతృములకు వ్యతిరేకముగా విధించినళబ్దము, 
గమనీయల ఛొాంతము లన్న నొక్కడక్, నుర “గ్ల అలసన త్త సంబుల నన త్త ప్రముల గ్కీయోాష 

గొని,” నిర్వ. రా ఆ, ఏ౬. రాశయముల స్వరాదుల నవ్యయములం 'దొ 

నిన్న+ 'దే. వి. ఇ. (క. నిన్నఠ. నిజ్ఞల్) 1 కడచి| నిపాతంబులుగం జేసీ ధరం దదంత్రసంగృవాయ క్త 
నదినము; భ్రూర్యదివసము. “కీ జననుత దాని నలి యెనసాధుమాళి.” శాళిందిం be అ. ౨౨; 
వక్సంబు నిన్నటంనో లే నుడుగక యజచుచు నున్న |, రి, అవ్వ్యయనం, విణ, (ఈ ఈ అఎ వడంగొట్టం 

యదియు.” భార అది, దా ఆ ౧౧౮ వను. | , బడినది. కాళిందీ, స్ప ఆ, ౨౨. 
న్య ఆ రా 2 అచిరభూకళకాలము, కొలంది నిపాలి, నం, విణ (నొ నీ, న్ 1. వడునది, a 

. కాలమునకు ముందు, “సీ, మేనత్త యనుమేర పడ ంద్రోయునది;. శ, నళించునదీ జీ, ,క్రీండికి 
మాజి రాధికతోడ జినయండే నిన్నన యను వచ్చునది; ర్, నాళము చేయునది. 6, నిపొకన 

వవిశకాం, 3, ఆధ౮౧; అము, క ఆ, కం, గలది, 

నా. సం, పి, ఆ. స్తీ l. యుద్ధభూమి; 2. కాజు 

' నేల విచ్చిలభూమి. 

నివము. నం. వి. ఆ, పుం. న కలశము, పుం. కడిమిళీ, 
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నిపాలించే ఆ నిపతించు. (వడంగొట్టు) “క. అతో | నిక్పటి. జే. వి, (నివ్వు కట్టు) భత్యువిశేషము 
యధి నీచేకం, బీకం బగుడుం గడం? ఫీమానుర 

నంఘాతంబుం దత్ తణంబ నిపాతింకుము దివ్య 
శస్త్ర వటుఘాతములన్.” భార. ఆర, ఏ, ఆ, ఏ౬ 

నిపొలికము. సం. విణ. (అ. అ, అ) 1 వడం 
ద్రోయంబడినది; 2. చంవంబడినద్వి తి, నిపొశము 

చేయం బడినది. (వ్యాకఎ 

నిపానము. సం, వి, అ. న 1, నిశ్ళేషముగా త్రాగుట; 
2. వసులు లోనగునవి నీళ్లు శ్రావుటనై 1 జాలు ని 
“మొదలగు వానితో గట్టిన తట్టి; న్లో జలాశయము, 

నికీడన, సం. ఏ, ఆ. స లు నిపీడనము. 

నీపీడనము. సం, వి ఈ న, 1. గట్టిగా విడుచుట; 
డి మిక్కిలి బాధించుట; తి, గట్టిగా అదుముట. 

నిపీడితము. సం. విణ, (ఆ. ఆ. అ య పిండం బడినది; 

2, గట్టిగా అదును(బడినది; 3, మీక్కి_ లి బాధింషం 

బడినది. 

నిపీడితుడు. సం. విణ, (అ, ఆ. అ) మిక్కిలి 
బాధించంబడినవాండు,. “డా...ఈ, కావర మైన 

కీచకుడు గామనిపీడితుండై . ,. భార. విరా. ౨, 
ఆ లలల 

నిపీడ్యమానము, సం, విణ, (ఆ. ఆ. అ) మిక్కిలి 
చాధింపంబడు చున్నది. “కళ. ..మనోథవ నిపీడ్య 
మానమానస నయితిన్ భార, ఆది. జు ఆ. ౧౯౨. 

నిపీకము, సం విణ, (అ. ఆ. అ) శ్రాగండినది. 
నిపీతి, సం. వి. ఇ. స్తీ పానము, త్రాగుట, 
నిపుణుడు. సం, విణ, (ఆ, ఆ, అ) నేర్చరి, (వీ 

ఇండ. 

నిప్పచ్చే = నిష్పచ్చరము. (క. రం) 
నీప్పచ్చేరము, ద్వ, వి, (నిణు?వచ్చరము) దారి 

ద (ద్యుము: బీదణీకము, “క, అలజడిగలారు కలు 

వము గలారు నివ్పచ్చరంబు గలవారు రుజల్ , 

గలవా రనఖఫ్జ్ఞ రము, గలారు పురి నెందు 

లేరు,” శవిజ ౧) ఆ ౨౬, అం. భె. ద్వి 
౨౧౦ విరా. కేం శూన్యము, రిక్షము. “కీ బోధ 

మల్చ్పంబు గర్వ ముభ్యున్నతంబు, శాంతి నిష్పచ్చ 

రంబు, +౪” భీము. ౧, ఆ. ౧9. కాశీ ఎ అ 

3 ౧౨; 8. బలహీనము; దీనము. “గీ, మోజకుని 

చందమున నీజతాజచూఫు, 'పొండ వేయని 

'దార్చి ద్రావాణుండు, వలికె నివ్చచ్చరం బైన 

భామణనులు “సే వార. '8, ఈ ౧౯. 

ఆకులు కప్పి నివ్వులో వేసి శాల్చెడి అట్టు, , 

“ఊ.... ..,ఫొనుమండలము మాండిననివృటివోలె 
నుండ,,, రామా ౮, అ. ౬కి, ఆం భా. దిష్టి 
తగదు, 

నిస్పట్టు. చే. ఏ9. (నివ్వ+అట్టు నివ్పటి, “వ... 
ఉఊండ్రంబులు నడుములు దోసెలు నిష్పట్లు,,,”” 

(పృబంధథ. ౧౧౨. 

నిష్పస్తు. చే. వి. (నిజు4పస్తు) ఫూర్ణమైనయువ 

వాసము; ఉవవానము. “క, ,,అవో యానవిరము, 

దొరకదు నిప్పస్తు లుండుదుమె నీ,మోలన్.” 
వేం, వంచ ౧, ఆ. ళ౯ల౫, ఆం. భా, ద్వి, ౧౭౫ 

నివ్వు, దే. ఏ. (క. నిప్, నిహ్వరి) అంగారము; అగ్ని, 
“ఊఊ అరక్తటీ దొక్కినటు లౌదల డేల్టోని 
నట్టులు., + పాండు. ౫ ఈ ౧౮౯. ఆం. ఫె, 
దష, ఎర, బ, అగ్నికణములు, విస్ఫులింగములు. 

“క, అవ్వడు కోపము గన్నుల, నిష్పులు 

రాల్చంగ... భార ఫీ, క, అ 3౫౦. 
భె రాం ఆర, ౧; ఆ, ఏర ౭, 

నివ్వుందిండి. చే. వ. (నిహ+లిండి) పత్నీవిశేనము, 
(శ. ర్ఫ 

నివ్వుక = నిహ్టు, (నివ్వు? ఉక స్వార్థ మును అగ్ని; 

అంగారము. “ద్వి. ఎజులరా ద కని వెసయగు 

"లేజంబు, మజుపక్లనిపుకమాడ్కి_ నున్నాండు. జే 

ద్వి, హారిశ్చ. ఊ. ౧౩౭. పు, 33%, వం. ఆం. 

భా ద్వి, ౨ఈ౨. బి. విస్ఫులింగములు ఆగ్నికణ 

ములం. “క,.,కురినెక్ , గనగనగనమనుచు నిప్పు 

కలు గువ్చలుగన్ో* పాండు, ౫ ఈ ౧౮౮ 
ఆము, ర్క ఆ ౯౮ 

నిప్పోటము. బే. వి. (చదువుటలో) ఆలిత్వర. “సీ 
నిడుసునం బెట్టక నిప్పోటమునం బోక తరువాయి 

తప్పక కడవికొనక. ” సకల, స 35% పు 
నిబంధ. సం, విణ, (బు, ధ్ర బు కేం గృంథక ర్త 

2, బంధించువా(డు. 

నిబంధకుండు, నం. విణ, (అ. ధికా. అ) = నిబంధ 

నిబంధనము. సం, వి & నం 1. కట్టుట్క బంధించుట్య 

2, నృహాకూపొదులను నిర్మించుట; 8, అడ్డ 

గించుట కీ, సంకెల 5 కీ ఆలంబము, 6, 

ఏర్పాటు ? * స్తోనము ర హేతువు 8, 
థ 

శ్రంకమ్యు : 10. రచన, కార్చ్యు. 11. సంబంధము? 
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12. వ్యాఖ్యానము, వివరణ, గృంభము. సం. విణ, నిబిడీక్సతము. సం, విణ (అ అ, అ నిబిడమ్షగా 

(అం ఈ, అం sorta ేఢ్థనమనది. 

నిబంధని. సం. వి, ఈ, 

బంధించుసాధనము, 

నిబంభము, సం. వి ఆం పుం. 1. బంధించుట, కట్టుట; 

చేయంబడినది. 

స్తీ సంశెల గొలును లోనగు | నిబిరినము. సం, = నిబిడము. 

నిబోధకండు, సం. విణ, (అః ధీకా అ) 1, 

బోధించువాందు; జె, చపొంచువాండు. 
2, గృహకూపాదులను నిర్మి నిరి చుట; 3 గ్రంథము) నిబోధనము. సం, వి. అం కళ 1. తెలియుట ,గహి 
రచించుట. కీ, గ్రంథము; న్య ఆడ్డగించుతు. వతి 

బంధము; 6," సరశేల; గ ఏర్పాటు; ర. ఆధా 

రము త శ్యయము; 9. "హేళువు, 

నిబంధి, సం. విణ, (న్. నీ. న్) 1. బంధించునది; 
2, మూల'మెనది, కారణము; తి. సంబంధించునది, 

నిబంధించు, సం. స క్రి 1. బంధించు, కట్టు; రి 
ఆడ్డగించు, నిరోధించు. “మ, Mika డింది 

యములం డ్రిప్ నిబంధించుచున్ భాగ. ౧, 

సద. ౬౯; “3, కూర్చు; రచించు. “వ,, సిక్కు 

దివ్య పృబంధంబు నిబంధించక్ మదినెంచునవన 

రంబున” ఆనంద. పీఠ. ౧౨. 

నిబద్ది. దేవిణ, సర్యము; నిజము, “క దగ దప్పి 
యుడుగు నొంటం బిగి దప్పదు జబ్బుకండ 

వెట్టయగ నీ ద్యావగ మేలుగాబె యింకా బగగుణ 

ములు 'వేంటటలో నిబద్దే యనుమో.ో పార్ట క 

ఆ, ౫ం, వృబోధ. ౨౨ అః, X32. 

నిబద్దించే. చే, స, శ్రీ" నిజవటుచ్చు రుజువుచేయు, 

“క, గద్దించును లేదన్న నిబద్దించును జూడకున్న 

బరొతాపించున్ రాధా. ౧, ఆ, ౨౫, (శ.ర. పాం 

నిబద్దిలిందేు = నిబద్దించు. “*మ...,పొందుగ సీసుద్ది 

నిబద్దిలించు జవభ చ్చు రడ్మాగ వాం బందుచోన్** 

డ్ పారిశ్చం ళ్క అ. గం. (శర పా 

నిబద్ధము, సం, విణ. (అ, ఆ, ఆఅ 1. బంధింపంబడినది,. 

కట్టంబడినది; 2, ఆడ్డగింపబడినది; 8, రచింప 

బడినది. (గృంథన్సు; కీ, ఖచిశము; ల్. సంబం 

థించినది, 

నిబ jen కాము, సం మ అ, న. చంపుట, వధము. విణ, 

(అ. ఈ అ) 1. చంఫునది 2. పోంగొట్టునది. 

“క. అఘనిబర్హ్హణ, మే యది యక్కథయ విన 
నిష్టము మాకున్,” భార. ఆది, ౧, ఆ..30, 

.శీబరి తము. సం, విణ, (అ. ఆ అ) చంహబడినది, 

నీవిడము. ,నం. విణ, (అ. ఆ. అ) 1, సాంద్రము, 
..వట్టమ్యు. జ. గట్టిది, దృఢము. [(శ రు 
జకం. సం, అ కి, వట్టము గా వేయు, 

WU 

యట 2 తెలుపుట, బోధించుట. 

బృద్ది = నిబద్ది. యీ నిబ్బద్ది నిక్కము నిలువరంబు 

నిజము నిక్కుువ మన నెగడు సత్యముసేష్టో 
సాం, ని మాన, ౫౧, వేంక, మాన, ఒకో, 

నిబ్బరము వై. వి (సం, నిర్భరమ్.) 1. అశ్వనతివిశే 
వము, [3 బలునిబ్బరమునకుం బ్రతి గాక నర 

డియనామభేయునివాహానం బన దెం ఊ 

రా, ౧, అ ౧౭ 2 అధిక్యముు అతిశయము, 

“గ్ల ,. మిక్కిలి మిక్కుటం బగ్గలంబు, బెట్టు 

నిబ్బరము దిటము బిట్టు గాటు మనలో నతిశయ 

మగును...” 

త్యము. “చం కురులసీరుల్  మెటుంగులును 

గుబ్బలనిబ్బరమున్ ,..”” పాండు. ౫ ఆ. ౨౨౬; 

ఓ బెస్తలు సవారిమోయునపుడు మిట్టపల్లము 

"మొ సూచించు హెచ్చరికవదము. “వం 

'బెస్తలు సిస్తుగా మోచి నిబ్బడుగు =. నిబ్బ 

అం. భా వ్ర, ౬౬; 3. జాన్న, 

రము, **అన విని, . ప్రబంధ. ౬0౫; ఈ 
దిట్టకనము, ధైర్యము, “క, ఆమాట విని, 
తలారు ల్కిచేమని గద్దింప, , * . ,నిబ్బరంబునం 

బలిశన్* శుక 3, ఆ. ర 6 సార 

పశ్యము. “దది, డొకమటణిీ విన్లుభ_కి 

మది నుబ్బిన నిబ్బర ముందుచుండు, . , భాగవతో 
కము దాక జొక్కుచున్” వి, పు, ౨ ఈ, 
3౩౦00; 7. తడదేకాగకః “క, ఉత్సాహం 

బుల్, గుబ్బతిలం గొన్ని వెట్టకు, నిబ్బరమున జలము 

"లెత్తి నిస్త్రాణుండై.” హూంస్య ౧% అ ౧౮౬, 

8, బుజాశ్వము, సూటి, “టా , ,ఇరుజెక్కులుక 

ముడిచి యబ్బురపుంజలు నిబ్బరంబునన్ sg 

“గ్ల, పొ రావతంబు రాం దడా,” సా 

౧) అ, ౧౨౬ ౧౨౪౭. విణ, 1. అధికము, “ఊ. 
ప న్నింటలం గూర్చకామమును నిబ్బర మైన 

మదంబుణనె మనం, బొంటికిం బోక భ _ర్హృరతీ 

కుస్టిదలూర , , నారి, ఉ. 2, ఆ రాగి నైవ 
గ ఈ ౧౭౭; 8, ఉన్నకము; వీనముః, “గీ కీ 

న 
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నిబ్బరపుగబ్బిగుబ్బల యుబ్బుకతన 4,” వను ౨, 

ఆ. ర౫; 9. తీక్షము. “గీ... అయ్యగనిపతియు, 

డెబ్బదేనుదొ మ్మిదెయును నిబ్బరంపు, టమ లత 

నిసైం బరణించె నలుక మిగుల.” వారి, ఊఉ, ౨, 

ఆ. 33, వారి, పూ. ర, ఆ ౧౭౦ క, స్పష్ట్రము, 

“క ఈకన్నియకుం దగునొక, రాళొమరుని నరసీ 

నిబ్బరంబుగ నిపుడే, మాశెణింగింపుము .. .” నీలా. 

౧ అ. ౯౦; బస 2, అ, ౨౧౨౩౨. పు, 5. సిరము, 

నిశ్చలము. (వ్యవ); 6 దిట్టరి. “క, నిబ్బరపుబాల 

వాంతయు. *, . ౧ స్కం౦ం, ౧౭5. 

నిబ్బరించేః వ్వ ఈ క్రిం 1.అతిశయించు. “ఉా.గువ్వున 

నవ్వు Se in మించే, + + ఉబ్బున నిబ్బ 

రించుచున్.” చంద్రా. ౬, ఆ. గర; 2. నిదా 

నించు. (శ, రృ 

నిబ్బరికము = నిబ్బరము. వి: 1: బుజుత్వము, సూటి, 

“కీ నిబ్బరిక మేది యను , సొ ౨, ఆ. 

౨౧% 2. దయ, కారుణ్యము, “కీ అక బాట 

కం బన నక్కస మను నిబ్బరిక మనం గనికరం 

బనంగను గారుణ్యసంజ్ఞ రై యె మీఆుచుండు.” ఆం. 

భం ఈ, ౧9౧. 

నిబ్బరికించే. పై. అ శ: 1. కరుణించు- (శ. ర); 

2, నిదానించు, ఆలోచించు. “ఉట. నిన్ను చె నమ్మి 

యున్నయెడ నిబ్బరికింపక చోరవృ ర్తి న్యా 

కన్నియ? చెచ్చు టింకయలును గానివిధం బని ..' 

వరను, ఈ, ఆ ౧౧౧; 8 ఉప్పొంగు “వం, 

అగ్లుబ్బలి సోయగంపుటుబ్బునకు మెనిబ్బరికింప 

నబ్బురవడి యబ్బలియుండు తనలోనలో యం ఇతి, 

అ. ళం. 

నిభము. సం వి అ, పుం, 1. ఎవ్రకాళమ్ము, డి, 

"ఇవము వ్యాజము, (శ, రు విణ. (అ. ఆ. అ 

ఇది సమాసో క్షరవదముగచే కన్పట్టుచున్న ది, 

' 1. సమానము సదృశము; 2. మిక్కి-లి ప్రకా 

శించునది. 

సిభ్ళతము. సం. వి ఆనం ఆడకువ, వినయము, 

విణ, (అ. ఆ. అ) '. 1. స్థిరము నిశ్చలము; జ 

పూర్ణము; రే. గువ్తము; డీ. గూఢము, అస్పష్ట్రము; 

ర్ రవాస్యమైనది; 6. అడంకువ కలది, వినీతము. 

నిభృతుందు. సం, విణ (నొ నీ, న) చలింవని 
యు . పవనప్తుక్రు (డు మను జే ద్రునకు 

యి చెక్కి 

“వాం౭డు. 
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నిమంక్రణము. 

నిమం తించే. సంస కి. 

నిమంత్రి, లి వ్ర, సం. విరా (బు, 

సిమవండు. బే, వి. అశ్వవికేమము. 

న్మీ 

విన్న వించె నిభ ఎకుడ. భార విరొ.,౧, ఆ. 

4౧౭౪. + 

నిమంత్రకుండు. నం. విణ. (ఆ త్రి కా. ఆ నిమంత్ర, త్ర 

జము చేయువా౭డు. " 

నం వి అన యజ్ఞానులకు వీలం 

చుట. 

నిమంత్ర తణీయుందు సం, విణ, (ఆఅ, ఆ, అ) నిమంత్ర త్ర 

ప చేయందగినవాండు. 

శ్ర" (యజ్ఞాదులకు, పీలంచు, 

ఆవ్యోనించే, 

శ్రీ *బుఎ నిమం ల్కెంచు 

సమ 

నిమంత్రి తము. సం, విణ. (అ. అ. అం) నిమం తిం 
WW 

బడినవాండు- 

నిమగ్ను(డు. సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 1 మునిగిన 
వాండు; 2. లీనుః:డు అణంగినవాండుం 

నిమజ్జకుండు. సం, సిణా (అం జ్దేకాం ఆగ) మునురిగం 

బడు, క్ 

నిమజ్జధువు. సం. వి ఊ, పుం. కే. నిమజ్జనము మునుల 

గట; 2 శయనించుట. 

నిమజ్జనము. సం. ఏ ఈ న l. మునుగుట రి లీనా 

మ6గుట. 

నిమటాయి. జే. వి, ఒకానొకరీయగ. “వీ అమటాయి 

గొలిమిడి నీరుబచ్చలి + హంస, ర్క ఆ, ౧౦. 

నిమయము. సం. వీ, అ, పుం. ఒకవస్తువు నిచ్చి దానికి 

బదులు మటొకన స్తువు ప 

మయము. 

వినీ 

క ్నసారంగని 

చారని జన్నని నిమువని మొదలుగం చెచ్చి నిలిపే 

వాజాకు6 డెదురః rt దష 3, ఆ ౧ర౧ం 

నిమితకాండుం ద్వం విణ (నిమిఠకముకాశాండు l. 

మోంతకాండు, “కం, ప్రాయందలముక్ స్థానికం 

డొసంగి వనువం,గా నానతిం బడీననిమిశకాం చు 

వహింపస్ ఎ ఆము. ౨ ఆ ౯౫; 2 యుద్ధము 

నకు నియోగించంబడినవాండు “మ. =. చ్రూంకులక్ = 

రాలం చేరణియెం తే నలవడ్డయానిమిత వాండ్రక్ 

ఫరంర లం పతన. చంజక పట్టి శెబ్ళి. 

వస. ee ౮ా ఈ దల; 8 ఇచాణఆఈశౌల 

వలన జీవించువాడు. “గీ, మందువట్టడ "పేరు 

చెన్నొందు జాణ, - శాల యనధోను దజ్జీవిణకు 
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వెలయు; నిమికకాం (ద్రవంగా సుగంధికబరీళ” | నిముకళా, దే, వి. (నిమరుశాకళ్ళము) 1, శ్రా 
అం. భా, ద్వి. శనం 

నిమికము. యు. వై, వి. (సం, నియమితిఎ నియ 
మనము. (చూ. నిమిళకాండుఎ నం, విణ, (ఈ, 

అ. అ నలుచదరయమె నది. 

“నిమిత్తము నం వి, అ. న 1. కారణము, హేతువు; 
ల, శకునము తె, ఖత్యుము; 4. గుబుతుు, 

చీవ్నాము ర్, ఉఊద్టేళము; 6. చెవులయందు 
చేయంచుంబనము, “సీ. చెపుల నిమి_కంబు చెక్కుల 
స్ఫుటికంబు నథరోష్థమున భంత్రము,, ౪” 
వాంస గ అ. ౧ళరా 

నిమి కవిదుడు. సం, వి, దీ, అ. పుం. జోన్యుందు. 
నిమీ ల్లీ. నం. విణ. (న్, నీ. న్ నిమిత్తము గలది. 

నిమిషము. సం, వి, అ, పుం, 1. జెప్ప వేయుట్క "జెప్ప 

పాటు; 2. జెప్ప చేయునంత కాలము, 8. (సున్న 

ములు) ముకుళించుట్క ముకుళనము. 

నిమోల, నం ఏ. ఆ. త్రీ" 1. కనుమూయంట; జె, కను 
గ్టుట; 3. నిద; కీ, కునికి పొటు; రీ. వ్యాజము, 

కపటము, 

నిమోలకము సం. విణ, (ఆః లికా, అ) 1. మాయు 
నది; 2 ముకుళించునది, 

నిమోలల్ . సం. (శత 1. మూయుచున్న; 2. ముకు 

భించుచున్న. “లయగ్రాహి +, = + అనిమోలదరవింద 

సరసీవనములయందు...” భార. ఆది. ౫ ఆ. 

౧౨౯ (ఆనిమోలల్ ఇ వికసించుచున్న.) 

నిమిలనము. సం, వి, ఆ న, 1. తెప్పవేయంట్య కను 

మూయుట్య 2, మరణము; 8. (పుష్పూదులు) 

ముకుళించుట 4. మబజుంగువడుట; ర. ఫూర్జ్మ 

గ్రనాణము (జ్యోతి) 

నిమిలనీయము. సం. = నిమోలితవ్యము. 

నిషోలిక, సం. ఆ నీమొల,. 

నిమోలిక. సం, విణ (బు. శ్రీ, బు) నిమాలకము, 
విమోలికము. సం. విణ, (అ. అ, ఆ) 1. మూయం 

బడినది; 2, ఆవరింపంబడినది; 8, ముకోళించినది. 
(ఫుష్పూదికము); 4. ఆ స్హమించినది. 

నీమోలికవ్యము. సం, విణ, (అ. ఆ, ఆ) 1. మూసీ 
. - కొనందగినది; 2 ఆపరించందగినది. 
వివాల్యమానము' సం, విణ, (అ. అ. అ) 1.మూయం |. 

...శకుబున్నది; 8, ఆవరిందణడుచున్న ది. . 

విషూల్భక్సు, నం: = నీమోలిశవ్యము, 

చేసిన కళ్ళ మునందలియడుగు ధాన్యము. (శ ర్స 
2. కొలత (శ. ర 

నిముకు. దే. సః క్రి. కుడుచు జన్య పానము చేయు, 
“ద్వి. ..అక్క_ట దాదిచన్ను, నిముక వేరని చిన్ని 
ఇత్తురుగందులోద్వి. పారిళ చి డా, ౨5 రారా పం, 

నిమురు. చే, స, శ్రీః స్పృశించు తాక; వాక 
ముతో రాచు “వ, + +భ క్షవత్సలుం డెనవారి 

దనకరంబున నతని మేను నిమిరి, , ఎ భాగ. ౧౦, 

స్కం, ఊ ఒ౯ల కాళిందీ. ఇ, ఈ ౫9, 0, 
అవరించు. (చూ, నిమురుకొను) 

నిమురుకొను. దే. అ. డ్కీ* (నిమురు4కొనుు అవృక 
మగు. “గీ, హిమముచే నంబరం. బెల్ల నిమురు 
కొనలో, ల శ్రీరం, ౨ అ ౨౪౧. న, కి, 

తడవుకొను. “గీ. కుతిక మోవంగ జెత్తురల్ 
గోలి కడుపు, నిమిరికొంచు నగ స్ప శ్రనుంక్రములి 
నొడివి”” దశా. ౨ అ. ౩ 

నిముసము, వై. వి, (సం, నిమివః.) 1. జెప్ప పొటు; 
గ జెప్ప పాటు కాలము, స్వల్ప కాలము, ఉత 

నను నిముసంబు గానక యున్న నూరెల్ల నరయు 

వజ్జనకుం డెంతడలు నొక్కొ.” స్వా, 9 అ. 
౧౩౨, విజ. ౧, ఆఅ, ౧౦౪. 

నిమేయము, సం, వి. అ. పుం. వినినుయము. విణ, 
(అ. అ. ఆఅ) వినినమయముచేయందగినది, మార్చు 
కొనందగినది. 

నిమేవషము. నం ఇ నిమిషము. (నది, ఏణు, 
నిన్నుగ. సం, వి. ఆ, స్త్రీ--పల్లమునకు పాఃఖనది- 
నిమ్నుము, సం, వి, ఆ. న, వల్ణము. విణ, (అ, ఆ, అ) 

కే. అం తైనద్సి గభీరము 2 తక్కువది, నీచము: 
నిమ్మ. వై. చి. (సం నింబ) జంబీరము, జంభలముళ్లో. 

“నీ అమరులసభ జూడ నరుజంచునొకథ క్రి 
_ నో ॥ ( పురుడు బెచ్చిననిమ్సిసం దనంగ, కృ్ణం ర అ 

౧౦౫, ఆం. భాం ద్వి, రోల. 

నిమ్మళము. వై, వి. (సం నిర్మలక్) 1 నిమ్మళం 
కత “సీ, నిమళం బనంగను నిమ్మళంకత యొబ్వు, 
టో ఆ. భా, ద్వ. ఉక; ర స్వాస్థ్యము. 

(వాం విణ. 1. న్వస్థము, ఉపకాొంకము, (వా; 
2, మందము. (వో | 

నీమ్మళించు. వై. అ. క్రి, . న్వస్థమగు; ఉవశమించు, 
| (శః ర నాల న | 
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నిమ్హ+ దే+ వి, కొమ్ము మున్నగువాని ధ్వనివిశేషము 
ల్ +గమైటలచటులరవమును సొమృలనిమ్యును 

శేలం౫ నయ్యవరోంబన గో కాళ, క ఆ, ఏ 

నిమఘుక్త. నం, వి, ఇ. త్ర! శ్రుంకుట, ఆ సమయము 

నిమైచము. సం, ప అ, పుజనిన్లుకి. 

నియంత నం. వి బు. పుం. 1. సారథి 2, వర 

“మేశ్వరుండు, విణ. (బు, డీ బు) కే, ఆజ్ఞా 

పించువాండు; 2 హు ల, రతకుండు, 

నియంత వుండు. నం. = నియమ్యు(డు, 

నియంత్రణ. సం, వి, ఆ. స్తీ" 1. అడ్డగింత 2. 

ఆజ్జాకించుట; 3. నిర్వ చించుట. 

నియంత్రితము, సం. విణ, (ఈ అ. ఆ) క అడ్డ 
గంచలడినది; డీ, అజ్రాపించండినదిః 

నియచ్భల్ . సం. (శ్ర 1. నియమించుచున్న: 2, 

ఇచ్చుచున్న, 
నియథను. నం. విజ. (అ. ఆ, , అ) 1. నియమము 

గలది; 2, కట్టబడినది, సంయకము; 3. నిగ 

హొంప(బడినది? 4, నిక్య మైనది; ర్, అనివార్యము. 

నియతి. సం వ ఇ స్త్రీ 1. నియమము; 82. ఇం 

ద్రీయనిగ్రవాము;. రి. ఫూర్వజన్యార్థిత మైన 
నుకృతదుమ్మృతరూపకర్శము, ఈ, గ దుర్దా 

చేప, 

నియమనము, నం వ. అ న, 1. నియమము; 2. బం 

ధించుట్క 8. నిగ్రహించుట, ఆడంచుట; క, 

శిశీంచుట. 

'నియమనీయము. సం, = నియమ్యము. 

నియమము, నం, వి అ, పుం పే బంధము కట్టు; 

2, ఏర్పాటు, వ్యవస్థ; ర. నిగవాము, అడశుటు 

డీ ఆజ్జ; ర. వతిజ్ఞ; 6. నిశ్చయమ్ము 7. వ్రత | నియుజ్యమానము, సం. విణ, (అ, ఆ. ఆఫ నియో 

నిష్ట; ర. నియంత్రణా, నిర్దేశము, గింపంబడుచున్న ది. 

నియమవిధి, సం. వి. ఇ. పుం, 'నిక్ళకర్ణానుష్థానము, నియుకము, సం, వి. ఈ న. లేం సంష్ల్యావికేషము, 

నియమించే. సం. సః క్రి, 1, ఆజ్లావించు. “క, ఈ| లతత్వసంఖ్య; 2, దళశలతక్వసంఖ్య- విణ 

- ఇెలంఠం గన్న మన థుం. డైన జిగురుగొడుగుం (ఈ ఈ అ) 1. లక్షక్వసంఖ్యావిశీప్రము; 2. 

బువ్వుటమ్థులపొదులుక్ ; లోనుగ 'నెజ్జలుం సేయం, దశల శత్వనం ఖ్యావిశీష్టము. 

దానియమింవండె విరహ శాపము "పేరి 5 ౫ భార, | నియుద్దము. సం వి, ఈ న శ స్ర్రాదులు వట్టంయాడ 

విరా ౨; అ. ఎరా మార్క, ౧) ఆ. ౨ రో;| దనునియమము గలయుద్ధము, 'బానుయుద్ధము. 

డ్డి ఆడ్డ"ెట్టు, నిరోధీంచు. “*వ,.,నేను దైవా “క్ల వీనికి మార్కొనం ఇాలెడ్సు దానికి6 వ్గు 

థీనతశతంబున బిడ్డల నొత్తిచెస్పను నియమింప వానిధర్మశనయునిపురిలో  నానానియుద్ధలంప 

నుం జాలను,. ల ర. ఉద్యో. ౨ అ. ౧౯౮;| " ట్కుచే ె నొక్కుని గంటి నీపుణం6 'డిందులే కత 

8, నీర్వఆచు, ' నిర్ణయించు, చ వనీ మనో డున” భార, 'విరా, య ఈ ౯ 

వారంబులగువస్తువు శెల్లను వేడ్క +నేతి నీ,కని 

తెచ్చిశిః బ్రియంబునం uta 

నుము, +” భార విరా. క 3 9%, 

నియమికము. నం విణ. (అ, ఆ, అ) 1 వీర్చ్పజువ 

బడినది, నిర్ణయింపబడిన ది; 2, కట్టబడినది 

బద్ధము; ర ని గృహింహబడినది; శీ శితీంచం 

బడినది; ర, అడ్డగించంబడినది, నిరుద్ధము. 

నియమ్యమానము, సం. విణ, (అ, ఆ, అ) నియ 

మీంప:బడు చున్న ది. 

నియమ్యము. సం. విణ,. (అ. ఆ, అ) నియమింప 

దగినది 

నియాకనము. సం, వి, ఆ, న | కిందికి ద్రోయుట, 

నియామకుండు, నం. వి, అ, పుం. కే, సారథి; 2 

పృథువు; లర. తంజేలు నౌకానియంక విణ, 

మికా అ) 1. అజ్హాపించువాండు; 8 

శికీంచు వాడు; 8 నిరోధించువాండు; శీ. నిగ 

హించువాండు; ర్. నిర్ణయించు వా(డు; గ, నిర్దే 

శించువాండుః k 

నియామము. సం. = నియమము. (వాడు 
నియామి. సం. విణ. (న్, నీ, న్ నియమించు 

నియుంజల్ = సం. (శతృ) నీయోగించుదున్న, 
నియుంజానము. సం. విణ, (ఆ. ఆ, అ) నియోగించు 

చున్నది. 

నియు క్తి. సం, వి, ఇ స్తీ 1. అజ్ఞ పు; ర 

ఊద్యోగమందు నియోగించుట. 

నియు కుడు. నం, విణ, (అ, ఆ. అ) 1. అజ జ్ఞప్తుండు; 

ర . అధికారమందు వము మహా... 3, 

_్రేరింపంబడిన వాడు. న 
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నియో నం విణ (బు, తీ, బు) నియోగించు బ్రకటించి వాని నిర్జింప న ల 
జ్ చాడు, యరుగుదెంచెం గావలయు.. * భార విరా, ఎ, 
నియో క్రవ్యుడు. సం, విణ, (అ. ఆ. ఆ) నియో ఈ ౧౬౭. 

గందర" దగిన వాడు. నియోగ్యుండు. సం విణ, (ఆ అ అ) నియోక్షింప్ర 

నియోగజకుండు, సం, వి, అ. పుం భృత్యుండు. నర్దు(డు. (ప్రభువు 
ఒర ..అవని నురులను వె వైశ్యుల శూ చు ల | నియోజకుండు, సం. విణ. (అ, జికా. అ) నియో 

నాతీ త్మియబంధునసువ్భాద్వీరభటనియోగ, జనులను గించువాండు. 
"బీదల సాదుల నిత్యంబు: దాన వరీక్షీంచి, ,.”” | నియోజనము. సం. వి ఆన, 1. ఆక్ఞాకించుట, ర్ట 
భారం సభా, ౨, అ, ౧౧౬. ప్రేరించుట, 8. వనియందు నియమించుట. విణ, 

నియోగము, సం, వి, ఆ, పుం. క. అధి కారమందు (ఈ. అ అ) నియోజనముచేయునది, (అ. ఈ,అ,) 
నియమించుట; 2, _్రేరణము; 3, తజ ; 4 నియోజనము చేయటకు సాధన మైనది. 

నియోగించినవని. “వ ... ..ఇన్ని కారణంబులు | నియోజనీయుడు. సం. = నియో _కృవ్యుండు. 
విచారించి నానియోగంబు చేయుము.” భార | నియోజించు. సం. స, క్ర" లగ్నముచేయు. “గీ, సును 
అది. ౫ ఆం రగా 5.1నిశళ్చయమ్యు; 6, పుత్రులు, హితధ్యానమునం బరంజ్యోతియందు, మనము 
చేనినిధవశు  చేవరునివలననో  సకిండునీవలననో | ఇల నియోజించి మహిమం దనరు భాగ 3, 
పుత్ఫున్లి బడయుటకై నియమించుట, 7 వరి స్క_ం, ౯ళోఎ, 
జనము, “ద్వి. వినయఫూర్వకముగా విశుతిసేయు నియోజితుండు. సం, వీణ. (అ, ఆ, అ) 1 ఆజ్ఞా 
యను; “నుండంగ నఖిలనియోగంబు నొలుప”| ' వీంవంబడినవాండు; జె ప్రేరంవయడినవాండు; 
బసు ౫ అ, ౧౧౫. వం. వండితా. దీక్షా.|  వనియందు నియమింవంబడినవాందుః 
౭9. పుం నియోజ్యుండు. సం. విణ, (అ. ఆ అ) నియోజించం 

నియోగి, సం, విణ, (నొ. నీ. న్) 1. రాజాదులచే దగినవా౭డు. 
ఒకవనియందు నియుంక్తుం జైనవాండు, ఉద్యోగి. నియోధకుండు, సం. వి, ఈ పుం. బాహుయుద్ధము 
'కక్ట జనకన్భపుశు_క్తరం బని జనవలికిం చెల్ప్చి చేయు వాడు మల్టుండు. 

రాయసము వ్రాయునియోగిని బిలిచి మొసం. | నియోద్ధ. సం. విణ, (బు. ద్గీ). బు బాహు 
దశా. ౭, అ, ఆ. ౨9౨; 2. ఒక తెగ ట్రావ యుద్ధము చేయువాడు. 
ణండు. (చా (వీరిలోభేదములు. ఆయు'జేల నియ్య, వై.వి (సం. నియోగీ) 1. మంత్రి. 
నియోగులు, bre నందవరీక, (శర, 2 ఒక తెగ బ్రావ్హాణుండు, (శ ర 
నియోగులు మొ; ల. పురోహితుడు. “గీ,,,| 9, ఒక తెజంగుభృత్యుండు. “గీ. కటిక వారలు దగు 
రాధను లంకని సాగిరమ్షటంచు... నియోగిం| నూడిగములవార్య లవసరంబున నియ్యోగు లాడ 
బనువ...”దశాం ౨, అ, స D5౨0, నాడ బభొడగని యథో చిళాకృతుళ్ వొరసీ 

నియోగించు. సం. న, 8/" l. వర్ప అుచు. “ఇ కొలువ.” ఊఉ. రా, ౬, అ. ౧౯౦, 

అనభచరిత యిట్లు నను నియోగించుట్క యుడుగు |నిరంకుశము, సం, విణ, (అ, ఆ. ఆ్ఫ 1, అడ్డు లేనిది, 
మని యమాత్యయుకము గారు భక్షి మెజనీ నిరర్ణళము; 2, అంకుశము లేనిది. 
sue జెప్పిన, నియ్యకొనక యున్న చెట్ల నిరంజనము. సం వి, అ పుం. చిత శ్రవర్షమెై యజ్ఞా (గ్ 
ని” భార శాం. ౧, ఆ. ౧౬౪, మార్క. ౨, మగువారిణము, విణ, అఆ. అ, L కాటుక 

ఆ gn 2. ఆజ్ఞాపించు పనుచు. “వ,,,| లేనిది, (కన్ను); 2 నిర్మలము. 
సుచేష్ట్ర తన్ననుచికవ్యాపారంబునకు నియోగించు | నిరంజనుండం. సం. వి, త్ర. పుం 1, వరమాత్త; 2 
టక నిర్వేదంబునం బొంది...” భార. విరా. ౨ | . శివుడు, 
ఆ..౧౦౩. భార. అది, ౫ ఆ. ౮౯ A కోరు, నిరంజరము.. సం, విణ, (అ. ఆ అ) 1. ళు 
“వ. యాజ్ఞసేని శీచేకదురాచరణంబు నాకు |. ఎడతెంపు లేనిది, 8, మిక్కి.లి దగ్గణార్నా నన్నది; 
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3. సారము; శీ మజుంగు లేనిది 5. భేదము |నిరవపహాలిక, సం. వి 

శేనిఏ. ఆభిన్న ము, 

నిరంశము. సం, విణ. (ఆ, ఆ. అ) 1. అఖండము, 

ఫూర్జ్మము; ఓ, భాగము లేనిది, 

నిరరము, సం. విణ. (ఆ. ఆ అ) |. మిక్కిలి ఆ 
సక్తి కలది; ది. అవిచ్చిన్నము “క- నిరకముగC 

దీర్ణసేవా, పరులకు..,దుమ్మ-ర "మెడ్డియు లేదు, 
+“ భార ఆర ౨, ఆ ౨౯౫; 8 స్థీరము, 

నిశ్నలము. “చ, సరసీజనాధ బంధుజనసంకతిC 

గయ్యపు నేలం జూాడంగా, విరవిరవోయి మేను నిడు 

వెం డ్రుకె పెట్టుచు( గంపమొందం జే, was 

గాదు me నిల్వంగ నోర్వవు గాళ్లు. 

భార భ్మ్యం ౧,అ ౧౮౧, శ్రీ?" విణ, పు 

“క్క క్రీరరం౭ములభంగిం జతురపుం  బరిజనముల 

ఇందుం జొనిఫి వరకృత్యంబుల్ ) నిరఠంబును 

గనుంగొనుచును, దరణికరణి వెలుగు టొవ్వు 

ధరణీశునకున్ =” శాం ౩3, ఆ ౧౦౬. 

నిరతి, నం, ది. ఇ స్త్ర స్త మిక్కిలియాసక్ కి, 

నిరత్యయము. సం. ల (అ. ఆ. అ) L నాశనము 

లేనిది? 2. దోవము లేనిది. 

య. సం. వి అ. స్తీ" కోరిక లేమి 
పీక్షము, విణ, (అ. ఆ. అ) 1. కోరిక 

jon ర (ప్రయోజనము లేనిది. 

నిరపష్పణ. 'వె. a (సం. నిరర్పణమ్ి ) నిరభ్యంక 

రము, ఆటంకము లేనిది. “వ అని నిరవ్వణగా 

గవ్బలటబేండు సెలవిచ్చిన = వేం. పంచ ౨ 

సం. 

ఆ. 3౭౦. 

నిరయము. నం, ఏవి, అ. పుం. నరకము, 

నిరర్షళముః సం, విణ, (ఆ. ఆ అఎ 1. గడియ 

“లేనిది; ఆటంకము లేనిది. (క్రి. విణ, యేచ్భ ని 

ముగా విచ్చలవిడిగా. 

నిరర్గకము, నం. వి. అ. న ఒశకానొకవదదోవము. 

ట్ (అ, ఆ. అ.) Ll. అర్థము లేనిది. (వదాదిం; 

2. ప యోజనము లేనిది.“ 
w 

నిరరము. సం, విణ, (అ, ఆ. అ 1. ధనము లేనిది; 

డి. ఆర్హము లేనిది. (పదాది; కి. ప్రయోజనము 

లేని 

నిరవద్యుండు. సం. విణ. (ఆ. ఆ. ఆ 1. దోషము 

లేనివాడు ఊక్క్యాన్టుండు; గ; నింద లేనివాండు. 

నిరవము. నం. విణ. (అ. ఆ. అ.) ధ్వని లేనిది. 
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ఆ, స్తీ వెలుంగు. కంటి. 

నిరళనము. వి ఈ న, ఉఊవవానము, 

(అ. ఆ. అ) భోజనము చేయనిది. 

నిరసనము. సం, వి ఈ న 1 త కివేయుట,; డి 
(వాదాదులను Wrens చ, త్యాఖ్యానము? , 

3. తిరస్కారము; శ్ర వెడలంగోట్టుట; ర్ ఉమి 

యుట, నిష్టీవనము; 6 వధము. విణ, (అ. అ. అ) 

1. తొలంగించునడి; 2, వెడలంగొట్టునది, తజుము 

నది; 3, ఉమియునది. 

స 

నిరననీయ ము, నవం, విణ (ఆ. ఆ ఆఅ నీరసింహః 

దగినది. మ 

నిరసము, సం, విణ, (అ, ఆ అ 1. శృంగారాది 

రసహీనము. (కావ్యాదిం; 2. చప్పిడి; 8. సార 

హీనము, ఎండినది. (ఫలాది.) 
నిరసించే. సం. క్రీ” 1; పోంగొట్టు, ' వః పుకును 

మనకశ్లేశంబు pe సవ క రుండవు. =. 

భార శాం, జ, ఈ గళ; 2. “తీరస్కరించు. 

“శ, నీలొంబుదో, స్రేవంబుక్ సిరసింవంజాలు 

తనుకాంతి శ్రీలు దిగ్య్భూములక్ భూష్మింపంగ..” 

వరాహ. ౧) ఆ ౧౪౧. కృన్ణ. ర, ఆ.౯; 

లె. విడుచు వరివారించు. (శ, రు); జీ, జయించు, 
“క తిరముగ భవదీయాంతు, కరణనరోజాత 

కర్ణి కాతలమున సుస్థిరం జేసీ పు 

నిరసించి మనోంబకమున నెణీం గను వునసఘూఎ 

భారం 9, స్మం౦. ర౬క; ల్. కాళిందీ. జ అం 

౧౦౦; 6. చంపు “క నిరసించిన నిరసించక్, 

శర బాన రత్నీంచ సీకి చను నృపతులతోం గరు 
ణించితి నీవట్లన్ , ..” కృష్ణ. ర, ఆ. ౯, 

నిరసీక. సం, విణ, (బు, (త్ర తీ. బు) నినసీంచువాండు. 

రసీఠవ్యము. సం. ఇ నిరస సయము. 

నిరస్త సము, సం. వి ఆన, 1. తొలయించుట, త్రోసి 

చేయుట 2 ఉమియుటు, నిష్టీవన ము; షో విస 

రుట వీయుటం విణ, (ఆ ఆఅ) 1 తోసి 

చేయబడినది; 2. తణుమంబడినది?; 8. వయా 

నింపంబడినదిం (బాణాది.)ః &, విడువంబడీనది, 

త్యక్తము; ర్ం ద్ర శ్యాఖ్యాశము; ఖుండింపంబడీనది. 

(వాదాది) 6. ఉఊమియంబడినది, నిష్థర్యాకము; 

7. త్వరితముగా ఉచ్చరించంబడినది. (మాట; 

8, తిరస్కరింపంజినది; 9. వెడంగొట్టంబడినది, 

వ్రతిహకము, (వ్రతాది); 10. జరుంవథ్లుడినది, 

సం 

విం ' 
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దాంటయడినదిః 

వాటిల్లు న్య ట్లగుట మమ్ము నింక నతిరవాస్య 

వృత్తిమె నిర స్త్వవిగ్నులశై  చరియింపుం డని 

యను గృహింపవలయు. భార, విరా, ౧,౫. ఈ ౭+ 

నిరస్యల్ + సం, (శృత్ర ) నిరసించుచున్నది. 
నిరన్గమానము. సం, విణ. (అ. ఆ, అ) నిరసీంచం 

బడుచున్నది. 

నిరస్యము, సం. = నిరసనీయము, 
నిరాకరణము. సం, వి అ, న, 1. తొలగించుట; 

2, తిరస్కరించుట; ఏ. (వాదాదికమును) ఖండిం 

చుట, చ, త్యౌాఖ్యూనము; డీ. అనాదరించుట. 

నిగాకరణీయము. సం, విణ, (అ. ఆ. అ) నిరాక 
 రింహదగినది 

నిరాకరించు, సం, న. శీ 1. తిరస్కరించు, తనీ 

వేయు. “ఉ. వానసవునిండుకొల్య్వునకు వచ్చిన 

యవ్వుడు తక్సనం చితా, ర్థాసన "మెక్కి యున్న 

నిను నంగజసన్నిఘం జాచి పుషృబ్యౌణాసను 

పుష్పుబాణినివవామ్యులకుం గుతియైతి నిట్టినా, 
యాన నిరాకరిందం దగవా కరుణాకర పొందడు 

నందనా” వార 8, ఆ గంగా 2. అగార 

వించు, అలక్ష్యుముచేయు. “శా. అవ్వాక్యంబు 

నిరాకరించి దిశ లల్లాడం గథోరంబుగ్యా న కెన్. 

వరాహ 9, అ, ౧౮ 

నిరాకరిన్లువు. సం. విణ. (ఊఉ) నిరాకరించున్వభొ 

వము గలవాడు. 

నిరాకరిష్యమాణము, సం, విణ, (అ. ఆ. అ.) నిరాక 

రింపంబడ(భో వు చున్న ది. 

నిరాకర్త, సం, విణ, (యు, 

వాందు, 

త్రీ రు ఎ నిరాకరించు 

నిరాక _రృవ్యముః సం. విణ (అం. ఆ. అ నిరాశరింవం 

దగినది 

నిరాశారకుండు. సం విణ, (అ, అ. అ) నిరాకరిచు 

వొండుం 

నిరాకారము, స, వి, అ, పుం, నిరొాకరణము. విణ 

(అ, అ, అ) 1. రూపము లేనిది; డీ. పిలుపు 
"లేనిది అనాహుూూతము; లి, విక్ళతరూపము గలది. 

నిరొకారి, సం. విణ, (న్, నీ.న్ఎ నిరాకరించు 
వాడు. 

నిరాకార్యము. సం. = నిరాకరణీయము. 
నిరాక్షుర్వల్ . సం. (శతృ) నిరాకరించుచున్న. 

1700 నీరా 

“ఆ, ఎణీ(గిశేనిం జాల సెగ్లు | నిరాకర్వ్రాణు(డు. సం విణ, (అ, ఆ అ) నిరాళ్ల 

రించుచున్న వాండు, 

నిరాకులము. సం, విణ, (అ, ఆ. అ) 1. మిక్కిలి 

కలంళనొందినది; 2. మిక్కి రివ్యా ప్తమైనఏి; 3, 

నిరాష్ట బ్రమలము; సను 

నిరాక్ళతము. సం వి. అ, న = నిరాక రణము, విణ, 

(అ. ఆ. అ నిరాశరింవబడినది. 

నిరాకృతి ఇ స్త్రీ, = నిరాకరణము, ఇ, 
పుం 1. వంచయజ్ఞ ములను త్యజించినవాండు; 

2. అధ్యయనము చక్కగా చేయనివాండు విణ, 
(ఇ.) 1. ఆకారము లేనిది; 2. విక తా కారము 

కలది, 

చం, వి, wes 
we 

నిర్మాకృియ, సం, వి. ఆ స్తీ * నిరాశరణాము, 
నిర్శాకియమాణము, సం విణ. (అ. ఆ. అ) నిరాక 

రింపంబడు చున్న ది. 

నిరాగనుఃడు. సం, విణ. (నొ) 1. పాపము లేని 
వాడు; 2 అవరాధము లేనివాడు. 

నిరాగుండు, నం, = నిరాగనుండు, 

నిరాఘాటము. సం, విణ, (అ. ఆ అ.) 1. వాద్ద 
లేనిది అపరిమితము. “గీ. వంటిధృతి మేతి 

వితరణ "మే'టిశార్య, మేంటిగాంభీర్య మని నీరా 

భూటథార్య, దానళ క్రిగభీర తానూరుం డగుచు, * 

కృ. శకుం పీకి 2. అడ్డు లేనిక; నిలుపు లేనిది. 

న ఖచరపురవరస్థి తతురంగం బే చేన యని 

యలభినయించురీతిని ₹ైజామారలు వేయునిరా 

ఘాటథాటీనమాటీకఘాోటీవటలంబు జటిలం 

బగుచు నుండ...” అం. భె. పీకి. ౭; 8. ఇదర 

నిది నిళ్చులము. “గీ వతిదినంబును. బ్రాత 
రారంభ వేళ, నిర్నిబంధననిరు పాధినిరవ గాఢ నిర్ని 

రోధనిరాఘాటనిరుషమాన, భక్తి సంభజియింతు 
రీపద్య బంధు.” కాశీ, 3, అ. ౧౭౯. 

నిరాణ. చే. వి, (క. నిరాశ న్వచ్భము. “క.. నిరం, 
తరభ క్తుండ్రై శివెళక్ళ్యుడు నిరాణ యగు పనీండి 
వోలె నిలుపంగ వలయన్.” శివ. సాం ౧ర౫ి, 

నిరాకంకము. నం, విణ. (అ. ఆ అ) L జంకు 
లేనిది 2. రోగము లేనిది; 8. చాధించనిది; ఓ. 

ఆడ్డు లేనిది, 

నిరాకవ. నం, వి, ఆ, సీ. రాతి. 

నిరాదివ్రము. నం. విణ, (అ. ఆ, అ) తీర్ప౭బడీనది, 

(బుణాది.) 



నీరా 

నిరాదేశము. సం, వి, అ, పుం. బుణమును ఫూర్రిగాం 

దీర్చుట, 

నిరావనింద* మి. (గ్రాం వి, (శ. ర) అవనింద, లేని 

పోనినింద. “క. వినతల్లివి పెళువంగ నో, పినతల్లివి 

గాన వచ్చి పిలి చిన నయ్యా, గనికరము లేక 

వానిర గని కరము నిరాపనించ గట్టం దగు నే 

సా. 3, ఆ ౫౧) 3 ఆఅ ౨౧౭. 

నిరాబొధము, సం, విణ, (అ, ఆ అ) 1. బాధ 

లేనిది, నొవ్వు లేనిది 2, దుఃఖము లేనివి త, 
అడ్డు లేనిది, ఎతిబంభము లేనిది. 

నిరాబారి. వై. వి, (నం నిరాహారీ) ముని, “సీ, .. 
గాలి యోగిరము గాం గను నీటిళోనం దబము 

లొానశ్చెడు నిరాబభారిగములు,” య, ౨, ఆ. రక, 

అచ్చం బాలం, సగ 

నిరామయము, నం, వి అ. ఫుం. న రోగములేమి, 

ఆరోగ గ్రము పుం. 1. అడవిమేంక 2. నంది. విణ, 

(అ. ఆ. అ) 1. రోగము లేనిది 2. దోవము, 

లేనిది ర. కపటము లేనిది, 

నిరాయకము. నం, విణ, (అ, ఆ. అఎ 1. మిక్కిలి 

నిడివి యెనది; 2. సంకు చితము. 

నివాయము, సం. విణ, (అ. ఆ, అ) రాబడి లేనిది, 

నిరాలంబము. సం, విణ, (అ. అఆ. అ) 1. ఆధారము 

"లేనిది; రి స్వతంత్రము, 

నిరా సకము. సం, విణ, (అ. సీకా. అం నిరసించునది. 

నిరాసము. సం,జనిరననము విణ.(అ ఆ. అ నళింవం 

జేయునది, (నాశము) క. ఈసౌవర్ణాఖ్యానము, 

భాసురముగ వినినపుణ్యవరులకు నధిక్క (శ్రేనంవద 

లగు దురితని, రాసం బగుం బాయ నురగరతో 

భయముల్ 4” భొర. ఆది. ౨, అం ౧౨. 

నిరాసీల్లు. చే. వి, బ. వృస్త్రని శేషము, “రగడ. బురుకే 
కానీలు మహాముదులు నిరాసీలు, సరిసేయరాని 

1/01  , 

నిరీఖ్షీంచే, నం. న. 

నిరు 

వాస్నమై, యంకరసూచి కావినీిపహా తొ ఫీ తమండల 

జీవితంబువె, శంకిలం జేయు నాభరతకాసము, 

'నామని 'దానిం జూడంగా, నంకుర మూనుమోర 

భర మన్యనిరీ క్షణం గల్ల నేద్చ నే” కిందీ, ఈ, 

ఈ 6%, 

నిరీశ ణము. సం. నిం ఈ నః 1. చూపు, జృష్తీ డ్డి 

చూచుట కనుంగొనుట; లే. ఎదురుమూచుట, డీ, 

తలంచుట్క, భౌవించుట, 

క్రి 1. చూచు. “ళా. చేరం 

బోవుటయుక్ సమారుఃడు నురజ్యేస్టు న్నిరీశీంచి 

న నిర్వ. 8, ఆ ౧౧౩, మార్క. ౬, ఆ, 

౧౨; 8, ఎదురుచూచు, వ,రీషీంచు. ae 
ఇభేకఠంబ యేకన చ యె యోడ చెక్క_వచ్చు 

వారి నిరీక్షీంచుచున్న సత్యవతిం జూచి యాముని 
వరుండు.”భార. ఆది. 3, ఆ. 3 ౭; 8. భావించు, 

శలపోయ.. “ఊ. చంచలశేక్ర, పీక విడంజాలు 
దునే శుక యేమిగా నిర, &ంచితి నన్ను సృష్టి 
యిట జీశటివేనెదం జూడు మంచ. , రామా 

౭, ఆ. ౧౭ఏ. 

నిరీశీతము. నం.వి అ, నజనిరీయణము. విణ, (అ, ఆ, 
అ.) నిరీశీంపంబడీనది. 

నిరీమముః సం. వి అ. న నాంగటికజ్టు: ఫాలము. 
విణ, (అ, ఆ, అ) లాంగలదండము లేనిది. 

(నా౭గలి) 

నిరీవా. సం. ఏ. ఆ. స్తీ 1. చేష్టాళూన్యత్వము; 2. 

ఇచ్చాశూన్యత; తి, (వృయత్నము 'లేమి. 

నిరీహుండు. సం, విణ, (ఆ. ఆ ఆఅ) 1. చేష్టా 

శూన్యుండు; 2 ఇచ్చాశరాన్యుండు; 3 వ్రయత్న 

శరాన్యుండు. 

నిరు. దే. అవ్య. గ తార్జకము, (నిరుడు, నిన్న నిష్పచ్చ 

మొ, శ. ర) 

వాంసావటలు లాకీలు.”” వాంస. ౫. ఆ 3౫౬, నిరుంధత్ = సం. (శ్ర) నిరోధించుచున్న, 

నిరాస్వాదము. సం, విణ. (అ, ఆ. అ) 1 

భవము లేనిది; 2. రుచి లేనిది. 

నిరానోరము, సం ఏ, ఆఅ, పుం. 

(అ, ఆ. అ) అవారము లేనిది. 

నిరీక. సం, వి, అ. స్త్రీ=నిరీకణముం (వాయు. 

అను | నిరంథానము. సం, విణ, (ఆ. ఆ. అ.) నిరోధించు 

చున్నది. 

ఉపవాసము. కు నిరుకడము చే. ప్రి ఒకానొక చెట్టు: (శ, ర 

నిరుకు. జే వి, (కా నిరఖు-) 1. నిర్ణయము; 2. నిర్ణ 

యించిన వెల. (శ. రఎ a 

నిరీతుకుండు, సం. విణ. (అ. థీకా, అం ఫీశీంచు నిరుకుళము. వై. విణ. (సం, నిరర్ధ భక్) నిరర్థ ళముం 

నీరీతణ. సం.అనిరీక్షణము. (చూచుట, కనుంగొనుట.) 

“ఉడుం వంకజకేశసువ్పుపుట భాొసిమిళింద విలాస 

(శ. ర “గీ నిగమనూపురములు మ్రోయ నిరు 

నుశ్లముగ ,, పండు by లం BOF. 



నిరు 

నిరుక్తము సం, వి అ, న 1. పదముల ఆవయ 
చార్భములను వివరించుట్క నిర్వచనము, 2, చేదాం 

గములలో నొకటి, విణ, (ఆ, అ. అం) నిర్వచించం 

బడినచి, 

నిరుక్సి సం, వి ఇ. స్తీ “క. నిర్వచనము 2. ఒక 
అరాలంకారము, శబ్దమునకు యోగమువలన 

అన్యార్థమును కల్పించుట; త, వేదాంగములలో 

నొకటి, 

నిరుడు. చే. వి. బె. (నిరుశానీ(డు) గతవత్సరము. 
“చ. ఒకవిరజాదితీవి నిరు డుంచిన దించుక 

భూయ... పొర్వ, క, ఆ. ౧౦, ఆం థొ. 

భః గౌడ 

'నిరుతి. వై, వి, (నం. నిరతి క నిరుతి) వైర 

తుండు. నిర్భతి. కు + అర్బన్, నురబలము లసుగ 

పుత్రులు, నిరతికి వెన్నిచ్చి కదిరి నిల్వక భీతిన్ 
కు, సం ౧౨, ఈ ఈక, 

నిరుద్ధము. సం. విణ. (అ. ఆ. అ) కే ఆడ్డగింపం 
బడినది? 2. చెజంబెట్టంబడినది. 

నిరుధ్యమానము. సం, విణ, (ఆ. ఆ. అ) నిరోధించ 
బడుచున్న ది. 

నిరుషదృవము. సం. విణ. (అ. ఆ, అ) 1. బాధ 
లేనిది; 2. వివత్తు లేనిది, 

నిరువవాతము, సం. విణ. (ఆ ఆ. అ) 1. కొట్టం 
బడనిది; 2. ఉఊవద్రవము "లేనిది 

నిరువపాతి. సం, విణ, (ఇఎ=నిరువవారము. 
నిరువ్యామానము, సం. విణ (అ, అ, అ) నిర్వహింప 

బడుచున్న ది. 

నిరూఢము, సం. విణ, (ఆ..ఆ. అ.) 1. చ సిద్ధికెక్కి_ 

నది; 2. "పెండ్డియాడంబడనిది; శ. రూఢము. 

సంశేతసిద్ధము. (వ్యతి. యాగకము) శీ. నిరూఢ 
లత్షణచే అర్ధమును బోధించునది, (శబ్దము.) 

నిచాఢలతణ. నం. నీ. ఆ, స్త్ర" వ్యాకరణకోశాదు 

లందు (వనీధ్ధ మగునర్థమును "తెలుపులతణ. 

(ఉదాః=_లావణ్యము అనుకూలము, ఇతి 

కూలము. 

నిరూఢి, సం, వి. ఇ. స్త్రీ, 1. మిక్కిలి ప్రసిద్ధి 2 
(విద్యాదులందు) కౌశలము, (సృవీణత; లె. నిరా 

రణ, నిశ్చయము డీ. నిరాఢలతణ. “గీ, కటి 
వదంబున నర్గసంభుటిక నుగుచుు జజున మభిధకు 
సాటి యానన్నికంబ, మా _శత్త్సవశ్చాన్నిరూఢియై 
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యందు లత్యుణాఖిరూవ్యంబు రుచి గాంచి వ్యక్తిం 

నిరూవకుండు నం. విణ. (ఆ. పికాం అ) నిభూపించు 

వాడు, “టా, ధర్మ నిగూ వకక్ళ మున థ్రైర్యము 
నన్ ..*వ్రసీర్ధుండ వు...” భార. విరా ౧, ఆ, 
గం. 

నిరూవణ, సం, వి. ఆ. స్త్రీ, = నిరూపణము. (విచార 
ణము, అరయిక ) “చ. పౌరింబొరిం బ్రీతి కెట్టిగ 
నఫూర్వవిలోకన మావరించు దృత్సరమగుసక్షి 

_ వేకమున భావనిరూవణ నేయు, ,.” భార, విరా, 
౧, ఈ ౨౦౯. 

బోలు. కాళిందీ, ౬, ఆ eX 9. 

నిరూవణము, నం, వి ఆ న. 1. నిర్ణయించుట, 
నిరారణ చేయుట; ర్త ఆరయిక, విచారణము; 3, 

నిదర్శనము; కీ. చూచుట; ర్. చూపుట; 6 నిర్వ 
చించుట, 

నిరూవణీయము, సం. విణ. (అ. ఆ, అ నిరూపింపం 

దగినది, “గీ, ,. పొదివి చి కృ, నివాతిం జగం జూచి 

యనిరూవణీయదుర్ని, వారవృత్తిమె నరిగరి కార 
కేంద్ర భార. విరా. 9, ఆ. ౮౯. (అనిహవ 
ణీయమం = నిళూపింపరానిది.) 

నిరూవయణ్ * నం, (శృతృ.) నిరూపించు చున్న, 

నిరావయమాణము. సం. విణ. (అ. అ. అ) నిరూ 
పీంచుచున్నది (వా౭డు. 

నిరూపయిక- సం, విణ, (బు. త్రీ, బు) నిరూపించు 
నిహాూవయుతవ్యము, సం, = నిరూవణీయము, 
నిరూపించే. సం. న కీ," l. నిర్ణయించు. ల్ 

మరణభయంబున కిది నిమి త్తం బని నిరూపీంప 

రాదు.” మార్మ. ౧, అ. ౫౬, భార. శాం. క, 
అ. కఇ౬జు; 2. (గృహించు తెలిసికొను. “వ 4, 
అతండు నజ్ఞాతవాసవక్చరం బలీకం బగుట నిళూ 

పించు...” భారం విరా రో, అ దక, భార 

విరా. 3, ఆ. ర; లి చూచు. “సీ, మెలలిన 

యట్రినం బలికిందం దలంచి నిరూపించి లేమి 

న్మశ్రులం వహించు.” భార విరా,౨ ఆ 900౧; 
4, నిర్వ చించు; 5. ఆభినయించు. (నాట్యు.) 

నిరూపితమం, సం.విణ, (అఆ. ఆ. అం నిరూపింవంబడినది. 
నిరాస్యమాణము. సం,విణ, (అ. ఆ. అ.) నిరూవిందః 

బడుచున్నది 

నిరూవ్యము, సం, ఆ నిరూవణీయము 'తెలియందగినది. 
డు, సంగ రోత్సృృవోద్యమరభసాతిలేకము బయ 
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ల్పడు టించుక లేక రోషసం, భ్రకు మొకయింత్ర 
మొనం బరభావనిహావ్యము గాక, ..”భార విరా. 
౨, ఆ ఏ౨. 

నిరానాణము. సం = నిరూహాము. 

నిరావాము. సం. విణ. (అ, ఆ, అ) ఊవా లేనిది, 

నిర్భతి. షా వి ఇ. పుం. wu 

కుడు. స్తీ" l. అలత్నీ; 2, అధరునిభార్య; ల 

అధర్మునికూంతుగు; రే మృత్యువు భార్య; 5. మూలా 

నత్షత్రనుం 

నిరోధకుండు. సం. విణ. (అ. ఆ. అం) నిరోధించు 
చాడు, 

నిరోధనము. సం. ఇ నిరోధము. 

నిరోధనీయము. సం, = నీరోద్దవ్యము. 
నిరోధము. సం. వి, అ. పుం, 1. వెజుంబెట్టుటు బంధిం 

చుట; 2. అడ్డగించుట; ఏ, నాశము; 4, వళ 

పలు చుకొనుటు, 

నిరోధి. సం. విణ. (గ్. నీ. నొఎ నిరోధించువా(డు. 

నిరోధించే. సం. స డీ అడ్డగించు. “ము, ళ్ళీ, 

కరుల్లై యొక్క_టం జుట్టుముట్టుకొని మౌర్షంబుక్ 

నిరోధించినన్.” ఊఉ. రా. 3, ఆ. 3530౧, 

నిరోద్ధ, సం, విణ, (బు, ay బుఖనిరోధించువా(డు. 

నిరోద్దేవ్యము. సం, విణ. (౪. ఆ అ) నిరోధింవం 

దగినది. 

నిరోధ్యము, సం. = నిరోద్ధవ్యము. 

నిర్ణంధనము. సం. వి, అ. నం 1. చంపుట; 2. మిగుల 

హింసించుట. విణ. (అ. ఆ. అ) గంధము లేనిది 

నిర్ణచ్భల్. = సం. (శ్శత్తం) నిర్ణమించుచున్న, * 

నిర్ణతముం నం, నీణ. బే! ఆ. అ) l, నిమ్మమించి 

నదీ 2. నశించినది; 8. వైకివచ్చినది, (రసము, 

రక్తము. మొ); కీ, బయలందేఆినది, ఉఊద్దకము, 

(మోడ్డ. మొ 

నిర్లతి. సం, వి, ఇ. స్తీ * 1. వెడలుట్క 2 నిమ్మ) 

మణము. 

నిర్హవునము. సం. = 1. నిర్లతి; 2, ద్వారము, 

నిర్ణ మనుండు, నం, పి, అ పుం, ద్వార పాలకుడు. 

నిర్హమము సం. ఏ. ఆ. పుం. = నిర్ణమనము. 

నిర్ణమించే. సం ఆ ,కీ + 1. ఉద్భవించు పుట్టు. 

వ అవ్విరో.చననందనుళ రీరంబుననుండి. నుర 

పయు నుశౌరనయు నగునొక్కమగువ నిర్షమించి 
నం గని కౌళికుండు, +” థర శాం. క, ఆ 
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ళఈం0; ౫, ఆ. కలి; 2. పైకివచ్చు, ఉద్యక 

మను. “గీ, నిగిడి పొక్కిలివిరికుండి నిర్హమించు, ' 
నట్టిషట్టదశేఖ డా నగుటఃశేసి ..” రామా. క, 
ఆ. ౯౧; 5. బయలువెడలు బయలుడదేతు.“వ.,. 

దీవించి సేసలు సల్లం బురంబు నిర్లమించి క 

భార ఏరా. ర, ఆ, ర౯. 

= | నిర్ణర్వము, సం. విణ, (ఆ. ఆ, అ) గర్వము లేనిది 

“శా. అరూవం బవికార మాభుజబలం బక్యంత 

నిర్ణర్వము. =.” భార. విరా, ౨, ఆ ౨౦౯. 

నిర్ణళనము. సం. వి, అ, న. వెలికిజాలుట. 

నిర భికము. సం, విణ, (అ. ఆ. అం వెలికిజాజీనదిం 

నిర్లుండి. సం, వి, ఈ. స్తీ! 1. చావిలిళో 2. నల 

వానిలిశోం 

నిర్లుణు(డు. నం, విణ, (అ, ఆ. అ) గుణములు లేని 

బొడు, 

నిరూఢము. సం. ఏ. అ. పుం. చెట్టుతొజ్డ. ఏరా 

(ఆ. ఆ. అ.) 1. సంవృతము, కప్పంబడినది; 2 

మిక్కిలి గూఢమెనది. 3 

నిర్ణ )౦థకుండు. సం, వి, అ. పుం. 1 తవణకుండు; 

2. దిగంబరసన్నా స్థసీ ల, జూదరి. వీణ, 

(ఆ. ధిక అ) 1 ఒంటరి, నిస్సవాయుఃడు; 

బవ స్త రహితుడు; 8, జ్ఞాని, వాదయ గంధి 

పీడినవా(డు. 

నిర్ణ్రంథనము. సం వి అ, న. చంపుట 

నిర్ణ్రంథుండు. సం వి అపు, 1 తవణకుండు; 

2 దిగంబరసన్నా కసీ జి. ముని, విణ. (ఈ ఆ. అ 

1. నిరనుడు బీదవాండు; 2. ఒంటరి, నిస్సహో 

యుండు; లి. క్షాని; కీ మూర్జుండు; ౪ 5, జూదరి. 

నిర్భ్ళావ్యాము. సం, విణ, (ఆ. ఆ. అ) కప్పక 

గ్రుపింపందగినకి 

నిరటము, సం, వి అన, బహుజనసమృర్దేము గల 

అంగడి. విణ. (అ. ఆ, అ) ఫ్లుటము లేనిది 

నిరాశనము. సం, ని. ఆ, న, యంత్రాదులచే అదిమి 

రసీ మున్నగువానిని వెలికి తీయుటః 

నిరాకము. సం. వి, ఈ పుం. 1. నాశము; డ్డి, 'జెబ్బ; 

3, సుడిగాలి; ఓ, వజ్రాయుధము, 

నిరోవము, సం వి అ, పుం. 1 మోత శబ్దమూ 

ఓ మవోధ్వని. విణ. (అ. ఆ. అ) ధ్వని లేనిది. 

నిరోషించే. సం. ఈ క్రి. ధ్యనిచేయు. “న. 

అజాం 'జేసృష్టి ము న్యాని,.. నిద్రించుచుక్ _ 
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గుతువెటం దొడంాకొ గలల్ గనుచు నిర్హో 
షీంచుచుక్ భూవరాభాగ. ర్యా న్కం, 8౧౮. 

నిర్ణయము, నం, పి వ పుం, పూర్ణవిజయము., 

నిర్జర, సం, వి, ఆ స్త్రీ 1, తిప్పతీంగ; 2. ముర అను 
గంధృదృవ్యముళి'. 

నిర్ణరము. సం, ని, అ. న అమృతము 

నిర్ణరుండు. సం, వి, అ పుం. వేలుపు, దేవత, విణ, 

(అ. ఆ. అఎ ముదిమి లేనివాడు. 

నిరాకము. సం. విణ, (అ. ఆ. అ.) ఊద్భూకము, 
ఊద్దకము. 

నిండే. స (క్రి. 1. బాధించు, “గ్ల, బలము 
గలవాని: బలుప్రురు బలవిహిను, లొక్క_కై కూడి 

నిగ్గింతు రుత్సహించ్చి మధువుం గొన నుక్సహించిన 

మనుజుం బట్టి, కుట్టి నిర్జించుమధుకరకులమునట్టు.” 

భార. అర ౧ ౨౫౧; 2. జయించు. “గీ ., 

ఇం ద్ది,యముల నిర్టించి సక్ర్యాదు లపులం డోంచి, 

ధేను శాంతినుఖంబున కెలయు టనఘు” భార 

శాం. అ క౯% భార. అక్వ, 3, అ. ౬ 

3 చంపు. “వ -- యాజ్ఞ చేని కీచకుదురాచర 

కాంబు నాకు బ్రశటించి వాని నిర్జింప నియో 

గించునదియె యరుగుదెంచెం గావలయు ..” 
భారం. విరా, ౨ ఆ, ౧౬౭. 

నిర్ణిత. సం. వి, ఇ, స్తీ" ఫూర్జవిజయము. 

నిర్జిత్వుడు. సం, విణ. (అ, ఆ, అ) జయింపంబడిన 

చాడు. 

నిర రము. సం, వి అ. పుం, న సెలరేణు రునము. 

పుం. 1. వీరుంగుు 2 సూ ర్యాశ్వము; 3, తుహా 

నలము, ఊక నివు. 1 

నిర్భరి. నం. వి. ఈ. స్త్ర. నెలయేలు, నది. న్. 
సెలయేళ్ల కలదె-పర్యేక్లము 

నిరరిణి సం, వి, ఈం త్రీ నది నెలయేణు, 

నిర్ణయళ్ . సం. (శక) నిర్ణయించుచున్నం 
నిర్ణయనము, సనం మి అన నిర్ణ యించుట, 

నిర్భయనీయము. సం. ఇ ని'ర్లేయము, 

నిర్ణయము. నం, పి అపు. కే, నిశ్చయము, నిర్ధా 

రణ; 2 తీర్చు; 3, నర్చాటు, 
"నిర్ణయించే, సం, నం ey 1. సీరవ చ్చు నిరారణ 

యు, “ఊ ఇంతిరొ మోము చంద్రుని 

యిక్ష్టము సి(వనీయట్టుం గెంపుమా, వంతస నుధా 

రనం బనయగ నధ్యవసాయసహిమ్లు తాగుణా, శాం 

నం, 
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తము గాదొ తృదృనము కాంచగునో యమ 
తంబు గొంటి మున్నిం తిది నిక్ణయింతు నని 
యింపుగం చేసెను జుంబనకుతుల్ ౨” కాళిందీ, ౬, 
ఆ. ౧౪౮ వరావా. ౧, 'ర౧; 2, ఏర్చజుచు, 
“వం సమయము నిర్హయింవ విప్ర చండ నిభానన 

33 పల్కు. లస చి, 'క్రమునకు నింపు నింప ,, 

భార విరా. ౨, ఆ 1౬౯. 

నిర్ణాయకుండు. సం. విణ, (ఈ యికా అ) 1, నిర్ణ 
యించు వాండు; 2 నిర్ణయింపం జేయు వా(డు, 

నిర్రాయనము నం. వి, అన 1, 2 నిర్ణయము చేయుట; 
అం నిర్ణయించం జేయుట, శ మక డీ ప్వ్వల 

యొక్క అపాంగ్య వ వ, చేశనము. 

నిర్ణ కము, సం, విణ, ఆ. అఎ) 1. కడుగంబడిగది; 
న; వవి త్రము చేయయిడినది. 

నీర్లి క్తి సం, వి. ఇ. స్తీ పే కడుగుట ర. పానము 
పోంగొట్టుట. 

సిన్హిద్కము. సం, విణ (అ. ఆ అృ 1! *నిదృ లేనిది; 
ర్త జాగృత్త కలవి; ల. ముకుళికము శని, నిశ 
సించినద్ (పుహ్పోది.) 

నిర్హతముం సం. విణ, (అ. ఆ అ) నిర్ణ యిం వంబడినది, 
నిరతి సం వి, ఇ. త్రీ నిశ్చయము. : “క ఛాలా 

పాణిగ్రవాశుభ, , చేళానిర్లీతి కిపుడ విచ్చే 
యుము...” వసు, 3, ఆ, రా౯ 

సిర్హీయమానము, సం, విణ (అ. ఆ, అ) నిర్ణయింపం 
బడుచున్నది 

నిర్ణదత్ + సం శతం తొలంగించంబిడు చున్న, 

నిర్ణుదమా నుండు. విణ. (అ. అ ఆ తోలం 
గించుచున్న వాండు, 

నం, 

పుం. | నిర్జుద్యమానము, సం, విణ. (జ. ఆ ఆం తొలగింవ 
బడుచున్నది, 

నిస్హేకము, నం, ఏ. అ, పుం, 1. మిక్కి-లికుద్ధి; 2, 

ద వృమళనాదికము ; 3. పొవ పరివార మ, 

4, ప్రౌాయళ్చి క్రము. 

ని స్రేజకుయ. సం" వి, ఈ పుం. బాయశలి, రజకు(డు, 

విణ. (అ, జికా. అ) శుద్ధిచేయువాండు. 

నిచ్ణేజనము, నం, వి, ఆన 1. కడుగుట్క; 2. పాపము 

ఫో౭గొ ట్టుట; 3, ప్రాయళ్ళి _త్తము. విణ, (అ, ఈ, 

అం) 1. కడుగుటకు సాధనమైనదిి 2, పాపము 
పోగొట్టుటకు సాాధనమైనదిి. 3. ఉదుకటక 
సాధనయమైనది, 



నిర్లే 
నిశ్టేత, సం, విణ, (బు. శ్రీ బు) కే. నిర్ణయించు 

వాండు; 2. నేకు నాయకుడు త న్యాయాధి 
పతి, తీర్చుచెవ్వువాాండు. 

నిశ్ణేతవ్యము. సం+=నిన్లేయము. ; 

నిర్లేయము, సం i (అ. ఆ, అ.) నిర యించందశినది. 

నిర్లోదకండు. సం. విణ. (అ. అ, అస తొొలణించు 

వాదు. 

నిర్హోదనీయము. సం, విణ, (అ. ఆ అ తొలగింపం 
దగినది. 

నిరోదము. సం. వి, ఆ. పుం. 1 తోలగించుట 8, 

నిరసించుట. విణ (అ. ఆ, అ) 1. తొలణగించు 

నది; 2. నిరసీంచునది. 

నిర్గోది. సం. విణ, (న్. నీ. న్.) తొలయించువాండు. 
నిర్హోద్యము. సం,=నిర్హో దనీయము. + 

నిర్ణగ్ధము. సం. విశ. (అ. ఆ. అ) 1. చక్కంగా 

కాలీనది; 2, కాలని. 

నిర్ణయము. సం. విణ. (అ. ఆ. అ గ్రారము, దయ 

౨ శేనిదిం కీ + విణ. క్రూరముగా, 3 

నిర్గరయు. సం. వి. అ, అ సారము. విణ, (అ. ఆ అ) 

1. కఠినము; 2. సిగ్దుళేనిది; 39, హు 4, 

నిలయేటు, ని వ CM 

నిర్భళనము. నం, వి. అ న పూర్తిగా చీల్చుట, ఛేదం 

చుట ' 

నిర్ణశించు. నం. సం డీ చంపు. “క వ్రజ గరము 

సంకసిల్లంగ, నజగరము నశేషలోక వారణగుణోద్య, 

న్ని జగరము నిర్ణళించె, న్భుజిగారి ధ్య్వ్వజుండు విబుధ 

బుధసన్నుతుండైలొ సాంబో. ౧, ఆ. ౮౧. 

నిర్దళితము. సం, విణ, (అ, ఆ. అంఎ పూర్థిగా చీల్చం 

బడినది, 

నిర్గవానము. సం, వి, అ న. పూర్థిగా కాల్పుట, 

విణ. (అ. అ. అ) l. పూర్తిగా కాల్బునది; ల 

ఆగ్ని లేనిది; ౮. కాలుట లేనిది 

నిరహింమే. నం. స శ్ 1. an రిగా కాల్చు, 

బాగుగా కాలర్చు+ “కాం, వంశారణ్యము “గాలం 

పొవకుగ పెక వర్ణి స్థ సువ విద్విమ, ద్వంశారణ్యము 

. నిర్దహించు భవదుద్దాను ప్రా పొని... నిరం. 

ళో ఆ. ౧౧౮. భార. కర్ణం ౧, ఆ. ౨౯౫; 

నాశముచేయు. “వమ, అవికృష్త వృతధీనమాజుత 

తపో 

1705 నర 
థి 

బులం నిర్గజుంచి,,,”” భాగ, 95, స్తం ౮౮ 

హూప్కి డ్, ౧౦, ఆ, దిగే, ఫ్లు 

నీర్టారణము. సం. వి. ఆ న చక్క6గా చల్బుట, 
నిర్థారికము. సం. విణ, (అ, ఆ, అ కే, 

వీల్చంబడినది; 2. తెజుదంబకినది. 

నిర్దిశత్ + సం (శృకృ.) నిశేశించుచున్న, 

నిర్గిక్వమానము. సం, విణ. (అ. ఆ. అ) నినేశింపం 

నిర్గివము, సం. విణ, (అ, ఆ, అ) 1. చూవంబడినది; 
బై వీర్ప అుపంబడినదిః తె, అబ్ఞాపీింవంబడినస; డీ, 

ఊవదేశింపంబడినది; ర్. చెప్పంబడినది, కథి కము. 

నిర్గిప్తీ సం, వి, ఇ. స్త్ర నిచేశించుట. 

ల సం, విణ, (అ చిరా, అ) సిెెశించు 
(యు యలు 

వాడు, | 

నినేశనము. సం, వి, ఆ, న నినేశించుట. 

నినేశనీయము. సం.=నిన్రేవ్షవ్యము, 

నిర్టేకము. స౩ వి, అ. పుం. 1. చూపుట, శీ. ఆజ్ఞ; 

రె. ఊవచేకము; కీ, చెప్పుట, కథనము; 5. వీర్పాటు 

6. నిశ్చయము; 7. దాపు: రీ. వేశనము; 9. వతి 
పొదకశబ్దము. 

ని స్దైళ, నం. నిరా. (న్. ర్మ న్ నిపోకించు వా౭డు. 

ని నేళించే. నం. స క్రి" 1. చూపు; 2. ఆజ్ఞాపించు; 

ర. నిరూపించు, నిర్ణయించి చెవ్వు. “క విశ 

మజు:దు శ్రద్ధ యతిపా, వని యది గలవాండు 
గారవశ్రేష్టుం జా, తనియన్నము భోజ్యతరం, 
బని నివ్రేశించె నెల్పయమరులం వినంగన్ ల భార 
శాం ౫, అం ౨రలాం 

నిచ్దేవ. సం. విణ, అ వం బు ని న్టేకించువాండుం 

నిశేస్టవ్యము. సం. విణ. (ల ఆ. ఆ) నిస్దేశిషందగినదిం 

ఫూ్తిగా 

| నిద్దన్యము. నం వి (అ. ఆ, అ) దైన్యము లేనిది. 

నిర్ధనుండు, సం. విణ. (అ ఆ అ.) ధవహీనుండు, 
“దరిద్రుడు. 

నిర్ధరించేం సం. న న. కీ. నిరారణవేయు కాకీ ౫ 
WU (ఇ 

చవ (శ. ర 

రి న్ రం సం, విణ, (ఈ రికా, అ) నిర్ధారణ 

చేయువాండుం 

సంగు లై నట్టిభొ, గవకే తట్టుల కాత్త నిర్ణారణ. సం వి. ఆ. న్ర్రీ-=నిర్ధారణము. 

మూర్థి నిఖిలైకబ్యోతిమైం జూసి పకో,కవిళోకం నిర్ధారణము. సం, ని. అ. నం 1. నిశ్ళర్లము; 2. తీర్చు 
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నిరారణీ యము. సం.అనిర్థార్యము. 

నిరౌరము, నం, వి, అ. పుం.=నిరారణము, 

నిర్ధారయత్ . సం (శక్ర నిర్ధారణ చేయుచున్న, 
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నిర్భంధము, సం, వి, ఈ పుం 1. బలాత్మ్కా_ఠన్ను 

2, పట్టుదల; 3 గట్టిగా బంధించుట, 

నిర్భంధి, సం. విణ. (న్ నీ న్. నిర్భంధిం చువా(డ్లు, 
అ జ అధ అ ల నిరారయమాణ వా. సం, విణ, (ఈ ఆ. అం) నిర్ధారణ నిర్బంధించే, సం, స క" l. గట్టగా బంధించు కదల 

చేయు చున్నడి, 

నిర్థారయిత. సం, వీణ, (బు. శ్రీః బు) నిర్ధారణ 

చేయువాడు. 

నీర్ణారయికవ్యము. సం.=నిర్భర్య ము. 

నిర్ధారి. సం. విణ. (న్. ణీ. నొ నిర్ధారణ చేయు 

వాడు. : 

నిర్ధారించే, సం, స క్రి. నిశ్చయించు. “శా... 
భార్ల వుడు కార్యం బాత్త్మ నూబజుంచి నిర్థారిం 

శక బలమర్దనాధ్వర పశు గ్రావాం బవళ్యంబు 

గాన్” వరాహా. ౫ ఆ ౬ర, 

నిర్ధారతము, సం, విణ, (అ. ఆ. అ.) నిర్ధారణ చేయం 
బడినది. 

నిర్ధా క్యమూ మము, సం, విణ. (అ, అ. అ) నిర్థారణ 

చేయ(బడు చున్న ది. 

నిర్గూతము. సం. విణ, (అ. ఆ. అ) 1. తొలంగింపం 
బడినది; ర. విదుల్బంబడినది; 8. విడువంబడినది, 

త్యక్తము; డీ ఖండింపబడినది, (వాదొది.) 

నిర్నాభి సం. విణ. (ఇ) 1. బొడ్డు లేనిది 2. నాభిని 
ఆతి క్కమిం చినది, బొడ్డు కిందికి దగినది, 

నిర్నాఖివిలము. సం.=నిర్నా థీ. (నాభిని అతిక్రమించి 

నవి) “సీ అభ్గీషేకవిధియోగ్య మగుమడుంగొల్లి 
యనిర్నాభివిలము గా నెజిక గట్టి...” వార 

౪ ఆ. రాణ, (అనిర్నాఖిబలము = నాభిని అతి 

క్కమింపనిది.) 

నిర్బంధ. సం, విణ. (బుం *బుఖ నిర్భంధించు త్రీ 

వాడు 

సిర్చంధకుండు. నం. విణ. (అ. ధిక అ) నిర్భం 

ధించువా౭డు. | (దగినది, 

నిర్భంధనీయము, సం, విణ, (ఆ- ఆ, అ నిర్భంధింప 

నిర్భ ధవపడు. మి అ, శ్ (నిర్బంభము- వడు.) బలా 

జ్కారము నొందు. 

నీర్భంభపణుదే. మి సం క్రీ (నిర్భంధవడు థా. చే) 

. కే. బలపంతమువేయు, “గీ...బంధువుల్ వీని 

నిర్బంధపటుప మనకు ేమికారణ మని చెప్ప 

రింక యొర్తి”” ఉఊద్భ, ౨ అ, ౧౨౪, రామా, 
| డ్రా అ, ౧౯ ఖా 

కుండం జేయు. “శా. భూలోకంబున దుష్ట్రశ్నాశ్ర 
వచయంబుం జంపి ధర జ్ఞాలక, చాలింపంగ 
జనించినాండవు  మహీభారావతీర్ణ క్రియా. కీల 
త్వంబు వహించె నీ విపుడు లల్మీనాన యో 

పాముతో, బాల క్రీడలు సల్ప చేసిటికి నిర్భం 
ధించి మర్చింవ వే.” వి, పు ౭, అ ౧౭౪; 2, 
బలవంత పెట్టు, నిర్భంధపణు చు. “ము, అని దైన్యం 
బున వేశ్యమాత మిగులం బ్రాస్థింప నాన్ర్రాక్తుండై | 
వనవాసంబునం గష్టముం దవము సాఫల్యంబుళుం 
జెప్పి జవ్వని సక బహు ప్రకారముల నిర్భం 
ధించె పొమన్న..,. దళం ౫, ఆ. ౨౦. 

నిర్చంధ్యము, నం.=నిర్భంధ ఫీయము. 

నిర్బద్ధము. సం. విణ. (అ. ఆ. అ," నిర్భంధింపంబడినది, 
నిర్చధ్నల్. ం సం. (శక నిర్బంధించు చున్న 4 

నిర్బధ్యమానము. సం విణ. (ఆ. ఆ. అ) నిర్భంధింపః 
బడుచున్నది. 

నిర్బర్హ్హ ణమ్మ్క సం, వి ఈ న. చంపుట, నిబర్హ జము, 

నిర్భాధము, సం, విణ, (అ. అ, అ 1. అద్దుళేనీది; 
2, ఉఊవ ద్రవము "లేనిది; 3. జససమృర్దము లేనిది. 

నిర్భయము. సు. వి. అ, న, భయములేమి॥ భయా 
భవము. “టా. , .ఇందుల కెమెయిక మనుపి 
లెన్నండు వత్తురె వచ్చి రేని యా,నందముం బొంది 
నిర్భ యమునక శయనింతురె , భార. ఆది, ౬ 

అం ౧౮౬ 

నిర్బరము. సం, విఆ న. 1, అతిశయము, ఆధిక్యము, 

“చ. ..నరనుతకీర్హి యి చ్యనిలనందనుం డెన్వరి 
తోడ'నేని ఖీకరసమరంబునేయ సమకట్టినయట్లు 
మవోనురాగని, ర్భర మున నున్న నాండు. . “భార. 

ఆది. ౬, ఆ ౨౭౯, 2. ఫారము లేమి క్రీ" విణ, 

1. మిక్కుటము?గ్యా అధికముగా. (శారు; 2 
గాఢముగా. 

నిర్భ _రృక(డు సం విణ, (అ. మీకా ఆ) నీర 
_ర్లీంచువా౭డు. 

నిర్భర్థ్సన సం, వి, ఆ స్రీ, = నిగ్భ ర్హ్సనము. 
నిర్భ ర్థృనము, సం వి అ, న. 1. బెదరించుట, 

బెదరింపు 2, తిరస్కారము, ₹, లర్హుక, 



నిర్భ 

నీర _ర్హృసీయము. సం, వీణ, (అ, ఆ అ) నీర్భ 

రి శ్రంవందగినది. 

నిర్భ ర్హఫయమానుండు. సం, విణ. (అ. ఆ అ) 

నిర్భ రీ ఎంచుచున్న వాండు. ఇ 

నిర్భ _ర్హృయిత. సం, విణ, (బి. తీ 
రి ఎంచు వాండు, 

నిర్భ రృయికవ్యము* సం. ఇ నిర్భ ర్హనీయము. 

నిర్భ క్రి చం. విణ (న్. ణీ. న్్ నిర్భ ర్హ్రైంచువాండు. 

నిర్భ ర్హించే. సం స క్రి. 1, తిరస్కరించు; 2. 
బెదరించు. “వ... ,అనూయకుటిలం బగుకటాత్న 

వీక్షణ ంబునం దర్జింజె నిట్టు నిర్భ ర్హింవంిడి, ,.” 

షన ౮ా ఆ, ౭.౨, 

నిర్భ ర్తి తుడు. నం, విణ. (ఆ. అ, అ 1 బెదరివం 

బశినవాడుు 2. తిరస్క్టరింపంబడినచాండుం 

నిర్భ_ర్ద ని న్రమానము. నం. విణ, (అ. ఆ, అ) నిర్భం 

ధింపంబశుచున్న ది. 

నిర్భర సము. సం, = నిర్భ ర్త ఫనీయము. 

నిరి న్న్నము. సం, విణ. (అ, ఆ. అ) చక్కలా 

ఛేదింపంబడినది. 

నిక్భేదము. సం. వి, అ. పుం. 1. ఛేవించుట, 2. 

చీలిక తి. వెల్లడి చేయుట, 

నిర్ళేదింయే. నం, న. క్ర," చీల్చు. “ద. ఈత్తణంబున 

నిన్ను నిర్భేదించె సీగర్భంబున నున్నయతలవిత 

లాదిస _వపాతాళ లోకంబులు చీ కాకుగావింటె .,* 

డం రొ. రా ఈ ౧౧౨. 

నిర్భేద్యము. సం. విణ. (అ. ఆ, అ భేపంపరానిది. 

నిర్మంథకుండు సం. విణ (అ థీకా* ఆఎ మధించు 

చాడు, 

నిర్శ ంథనము. నం. వి. ఈ న 1 మధథించుట్య 2. 

శచ్చి నిప్వుపుట్టించుకజ్జ, ఆరణి; 3. ధ్యంనము. 

నిర ంళనీయము. నం. విణ, (అ. అ, అఎ మధింపం 

దగినది. 

నిర ంథము. సం. = నిర్ణ ంభనము. 

నిర ంథ్యము, సం, అ, న. ఆరణి, మథించి నిష్వుపుట్టించు 

కట్ట, విణ, (అ. ఆ, అ) మథింపందనినది. 
నిర్మథీకము. సం, అన్న, అ. న, 1. మడ్నీ కాభావము, 

ఈగలులేసు; 2. జనము'లేమి. విణ. (అ. అ. అ 
1. ఈలలు లేనిడ్క 2, నిర్ణనము. 

నిర శనము. సం.ఇనిరంభనము. 1. (మథించుట.) “ఊ 
. ధర్తువు దప్పి తాపసమతంబున కంకిలిషా టొనర్న్పం 
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గ్రోవోరక్మ్వా కాత్తులై కచను లొక గ్రాటి నాతని 

దత్నీణంపులే, ల్నిర్శ ఢనంబు జేసీవ జనింపెం , 
బృథుం డనురాజు వారి ఫూ. ౧, ఆ, ౧౬౩; 
డె. (నిర్హూలిచుట, చంపుట) “శా.+,దుర్వా 
రోద్యమ బాహా క్రమరసాస్తోకవ, కావస్ఫురల్ , 
గర్వాంధ ప్ప తివీరనిర్థ థన వివ్యాపారగుల్ మత్స ' 
తుల్ ఎ భార, విరా, ౨, అ. “హి 

నిరథము. సం, వి, అ. పుం.జనిర్మ౦థనము, 

నిర్గ థింమే, సం, సం శ్రీ* ధ్వంసమువేయు, పోంనొట్టుం 
“మదు ర్మలినావాంకృతి నిర్మథించి... 
విష్ణు. నా. ఏ, ఆ. 35౪౯, 

నర్మ దము. సం, అవ్య. అ. న మదములేమి. వీణ, 

(అ. ఆ. అ.) మదము లేనిది, 
నిర్ణర్యాదము. సం. అవ్య, అ. న. మర్యాదలేమి, 

విణ, (అ. ఆ. అ) మర్యాద లేనిది. 

నీర్మలము. సు, వి, అ. నః కే. అభ్బకము 2 నిరా 

లము. విణ, (ఆ, ఆ. అ) 1, ముటికి లేనిది, 
శుద్ధము; 2, తెనిది; 8, పావము లేనిది, 

నిరాణము, సం, వి ఆ న, 1 సృష్టి, సృజించుట; 

2. చేయుట శి, (గృంథాదుల రచించుట్య క, 
నిర ంచుటకు సాధనము; ర్ వవ్నట్సు కూర్చుట, 

6. ఆకారము; 7. కృతి, గ్రంథము; రీ. సారము; 
9, యోగ్యత, 

నిర్మాత. సం. వీణ, (బు. శ్రీః బు, నిర్మించువాండు, 

నిర్తాశవ్యముం ను. విణ, (అ. ఆ. అఎ నిర్మింహదగినదిం 

నిర్హానుషము. సం అవ్య, అ. న మనుహ్యాభావము, 
వీణా (ఆ. ఆ, అ) నిర్జనము. | 

నిరాయకుడు. సం. విజ, (అ, యికా, అ) L 

నిర్మించువాండం; 2. మాయలేనిచా౭డు. 

నిర్హాయి. సం, విణ. (న్. సీ. నొ నిర్మించువాండుం 

నిర్గార్థనము, సం, వి. అ. న 1. కడుగుట; 2. శుద్ధి 

చేయుట, విణ. (అ. అ. అ) మార్జనము లేనిది. 
నిరాల్యము. సం. వి ఆం న దేవకలను ఫూజించి 

పిదప తీసివేసినపుష్పూదికము, ధరించి లీసీవేసిన 
పుహ్పోదికము. 

నిర్మించే. సం, స, క్రి. 1, సృజించు. “వ,,,చరా 

చరంబులః బురాతనసర్హ ంబుల చందంబున నిర్మించి 

46" వి ఫు, ౧) ఆ రాణ; 2, కావించు చేయు. 

“ళ్ళ,,న న్నతలిరుచిరాంబరభూపహా, న్వికం జేసీ 
రింపు డయన్.” భర, ఆ మనకి ప్రీయంబు నిర్మింపు భర, ఆర 



నిరి = 

౨ ఈ 3౩౨౬; తె (గృంథాదులను) రచించు. 

ము, ప్రబంధం బూని నినిర, ంచు జే సరన నత్తం 

బని...” ఊ రా, పీఠ. ౧ 4. (గృవోదులను) 

కట్టు. “వ, ,,ఇట ధృత రా్ట్రుండు ధనల ం౦పం 

బం'చిననభ దురో్యధకునకరి. జూాపీ బార, 

నభ ౨ ఆ. ౧౩౮, ౧, ఆ. క, 

నిరి తము. సం. విణ, a ఆ అ) నిక్కి ౦వ:బడినది. 

నిర లి సనం వి, ఇ. స్తీ నిర్మి తదను 

నిరి రి లిచేయు. మి. స. శ్రీః (గిర్మితిశచేయు) నిర్మించు. 
లీ జగజ్ఞయసాఫనంబునై "మెలలెడు చావ 

బాణములు "మేలుగ నిర్మితి చేసి మాథవుం, డల 

మరు నంగహీను విజయాన్వితుం జేయు. ననంగ 
లత్యుమా.” కాళిందీ. 96, ఆ. ౭. 

నిర్శిక్స. నం వి. అ. శ్రీ" నిర్మింవనిచ్చ. 

నిర్శి ల్సెతము, సర, విణ, (ఆ, అ, అ) నిర్మింప నిచ్చ 

గింపంటడినది. 

నిర్త్మి త్సువు. నం. విణ, Moe నిచ్చగించువాఃడు, 

నిర్మి మోవ, శం, వి. ఆ, మ నిర్శింపనిచ్చ, 

నిరు కము. సం వి, అ, వః కుబుసము విడిచిన పము. 
జే 

రు క్తి సం. వి. ఇ. స్త్రీ, బంధమునుండి విడివడుట, 
ము 

జ ra 

సేటు 
నిరు క్షుడు. సనం. వీ, వ్ పుం. నంగము విడిచిన 

సన్న్యాసి. విణ, (అ. ఆ. ఆ) 1. విడువంబడిన 

వాడు; 2. సంసొరాదిబంధవిము కి "నొందిన 

వాడు. (వా౭డు. 

నిరూలకుండు, సం. విణ. (అ. లికా, అఎ నిరూలించు మో - 
నిరూలనము. సం, వి. అ. న. 1. పెల్లగించుట; 2, 

నాశముచేయుటం 

నిరూలనీయము. సం. విణ. (ఈ ఈ ఆ నిర్హూలింపం 

దగినది. 

నిర్భూలవడు. మి. స | క్కి* (నిర్హూలము+పడు.) నాళ 

మగు. (చూ. నిర్హూాలవజచు.) 

నిర్ణూలపజచమే, మ్, కి” (నిక్టాలవడుధాఎ 

నాళశముచేయు. “గీ, జూల ీసినసావాని నిర్గూల 
వజచి, తాల చేసినవాని "హీరాళమైన్క, Dee 

గరుణించితివి, జ. నిరం. 3, ఆ ళో. 

నిర్జూలము, విణ: (అ, ఆ. అ) 1. వేరు లేనిగి, 
ట్టు; 2. ఆధారము లేనిది. (వాక్యాది); 

నః 

1708 నీరా 

నిర్హూలయత్ సం. (శక్ర, నిరూలించుచున్న, 
నిర్ణాలయమానము. నం, ee (ఈ ఆ, అ నిర్హూ 

ేలించుచున్నది. 

శ్రీ, నిర్ణూలయిత. నం. విణ. (బు, (స్త 

లించు వాండు, 

నిర్హూలయితవ్యము' నం. సియా, (అం ఆ ఆఅ) నిర్గూ 

లించందగినది 

బు నిర్హూ 
ఆజ 

నిర్లూ లించే. సం, స. క్రీ" 1. నాశముచేయు. *వ,,, 

సీయందుం గలనిఖిలజంతువుల నిర్హూలించి...ఈ 

యేడులోకంబుల నీటు కావించెద,...” ఊ రా, 

రా ఆ. ౧౧౨; 2 ఊడందీయు., “క తూలింతు 

దానవుల న్రిర్తూలింకు రిపు పీ యాంగముల భూ్ష 

జముల్ = భాగ, ౮, స్కం. రరాజ? 8. పెకలీంచు, 

నిర్హూలికేము. నం, విణ, (అ, ఆ. అ) నిర్దూలింష 

బడినది. 

నిర్జూల్యమానము. సం. విణ, (అ. ఆ, అ) నిర్హూలింవం 

బడుచున్నది. 
నిర్ణూల్యము. సం, విణ, (అ, ఈ అ) |. నిర్తూలింహః 

దగినది; 8. విలువ లేనిది, 

నిర్భక్టము, సం. విణ, (అ. ఆ, అ.) శుద్ధి చేయం 
బడినదిం 

నిశ్మేయము, సం. విణ. (అ. ఆ. అ.) నిర్శ్మింవందగినది, 
నీర్గోకము. నం. వి. అ పుం. 1. విడిచిపెట్టుట, మోచ 

నమ్ము కే, కుబుసము; 8. కవచము; ఓం ఆకాశము. 

నిర్మా చనము. నం. వి ఈ న. 1. పూర్తిగా విడిచి 

"పెట్టుట 2, పూర్తిగా విడిపించుట. 

నిర్భంత్ర, రణము. సం, వి అ, న 1. విడుచుట 2. నలం 
చుట. అవ్య. అ. న. 1, అడ్డులేమి; ర, బంధము 

లేమి, ఉచ్చ ఏంఖలక్వము; స్త బాధలేమి. విణ, 

(ఆ. ఆ. అ.) 1. అడ్డు లేనివి; 2, బంధము లేనిది, 

ఉచ్చ ఎంఖలమ్బు; 3, చాభ లేనిది. 

నిర్యం త్రికము. సం. విణ. (అ. ఆ. అ అడ్డములేని 
దిగా వేయంబడినదిం 

నిర్యాణము, సం. వి. అ, న, l. వెడలంట, నిస్సర 

ణమం; 8. మరణము, 8. "మోతము, ముక్తి; 4, 

వయాణమగుట,; ల్. నీనుగుకడకన్ను, 
నిర్యాశకుయ. సం, విణ, (అ, తికా, ఆ) పీనురగును 

"మోూయుంవాండు శవవావాకుండు. 

కి'మూలము లేనిది నళించినది; శీ నళింవం నిర్యాతనము, నం. వి ఆ న 1. ఈవి, దానము, 2 

శేయునది, ఇచ్చినదానికి బదులుగా నిచ్చుట, చ్రశిదౌనమా; 



3, [వృతీకారము; కే. చంపుట, ర్. అవ్వు లోనగు 
వానిని తీర్చుట్స 6. 'దాంచం బెట్టినసొమ్లును తిరిగ 
ఆప్పనించుట. 

నిర్యాతము. సం, ౫, అ. న 1. వెడలుట; 8, మర 

ణము. విణ, (అ. ఆ. అ 1. వెడలినది; 2. మర 
ణిం చినది. 

నిర్యాతి. సం. ఏ. ఇ. స్తీ" 1. వెడలుట, నిస్సరణము; 

2, (వృయాణము; ల. మరణము. 

నిర్యాత్యము. సం. నిణ. (అ. ఆ. అఎ తీర్చందగినదిం 

నిర్యాపణాము. సం వి ఆన. 'వెడలంగొట్టుట. 

నిర్యాసము, నం, వీ, ఆ, పుం. న 1. బంక; 8, కఫా 

యము, “గీ, సల్లకీ జాతనిర్యాస మెల్ల దేవ, తలకు 

మేలు,,.ధూవదానము చెడో భార, ఆను, 

ళీ, ఆ, ౧౨, 

నిర్య_క్తి. సం అవ్య. ఇ న 1. కూడికలేమిి 2. 

అర్హత లేమి. విణ. (ఇ)జనిర్యుక్రికము, 
నిర్యు_క్లికము, సం. విణ. (అ. ఆ అ) 1. కూడిక 

లేనిది; 2. అర్థము కానిది. 

నిర్యూవము, నం. వి అ పుం, బంక, నిర్యాసము, 

నిర్యూవాము, సం, వి అ, పుం, l. వాకిలి, ద్వారము; 

2. నిర్యాసమ్కు బంక; తె. సిగబంతొ & కమా 

యము; ర, గోడెని కణ్ణతో కట్టినగువ్వగూడు; 
6. చిలుక కొయ్య. 

నిర్ణజుండు. సం, విణ, (అ. ఆ, అ) లజ్జ లేనివాడు. 
నిర్మిప్తము. సం. విణ. (అ. ఆ. అ) 1. ఫూంత లేనిది 

లేపనము లేనిది; 2. నిస్ఫంగము. 

నిర్దంచనము, సం. వి, అ. న, 1. ఒలుచుట, పొట్టు 

లోనగునవి తీయుట; 2. త్రుంచుట 

నిర్ణంఠనము, సం. మి అ. న, ఆవపవారణము. 

నిర్లూత. దే, వి. జలజంతువిశేసము, *'గీ.... వెలుక 

నిర్ణూత కోచు తాలోేలు పిడుక, మొసలి శింశు 
మారము పెద్ద మొసలి. , ,””వాంస. ఈ, అ. ౧౮౬. 

నిర్లేఖనము. సం, వి. అ, న. 1, వ్రాయుట 2, నోయ 

కుట, విణ, (అ. ఈం అ) 1. వ్రాయుటకు సాధన 

“మైనది. -(కలము. మొ); 8. గోయుటకు సాధన 
మైనది. స్ట 

నిన్తేషముం సం, ఇ నిర్థి బృముం 
నిర్వ కృవ్యము, సం ఆ 'నిర్వదనీయము. 

నిర్వచనము. సం, వి, ఆ. న కే. ఉచ్చరించుట; 

అర్థమును వినరించి చెప్పుట; +. సామెత 

మ 

100, 

షా 

నిర్వ 

చృసీద్ధి. విణ, (అ ఆ అఎ 1. గద్యము లేనిది. 
(శావ్యము.); 2. మాటాడనిది. 

నిర్వచసీయము. సం. విణ, (అ, ఆ, అ) ల 
దగినదిం 

నిర్వచించే. శ్రీః వివరించిఇెన్వు, స్పష్ట 

వజచు, భూ (భ్రూ, మధ్య మాస్థలంబు, వరణ 

సా నాళి ముం ద్రియదోన. 

విశాశనంబుం జేయుచుండుట యిది నిర్వచింవం 

బడియెలో కాశీ. ౨ అ, ౧౧౯. 

నిర్వవణము, నం, వి, ఈ న. 1, వితృతర్బణము విడు 

చుట; 2. ఈవి ,దానము; 8, యజాదులందు జేవ 

తల కన్నాదులను వంచుట శ. విత్తనములు 
చల్లుట, 

నిర్వర్ణనము. నం. వి. ఆ న, కే. చూపు; 2, పరిశీలన 

ఫూర్వకముగా చూచుట. 

నిర్వర్థించే. స, (కి. చూచు “వ,,.ఫ్రూర్ధ 

చంద్రు దర్శించుకల శాంబుధి తెజింగున నరో 

వరంబు దర్శించుతర్షి తునిమాడ్కి_ , +౫” నిరం. ౧; 

ఆ, రగ 

నిర్వర్తకుండు, సం, 

వేర్చువాండుం 

నిర్వర్తనముః సం, ఏవ, అ, న నెజవేర్చుట. 

నిర్వ ర్వనీయము, సం, = నిర్వ _ర్రితవ్యము- 
నిర్వ _రమానముః సం. విణ, (అ. ఆ, అ) నిర్వ _ర్జించు 

చున్నది. స 

నిర్వ ర్తి. సం. విణ, (న్. నీ, నొ జజ వేర్చునది. 

నిర్వ ర్తి రించే. సం. శీ 1. చేయు. “వ.. దుర్యో 

ధశుసందర్శనంబును నిర్వ రించి... ...” భార, 

ఉద్యో. ౧ ఈ. ౨౨౦౮6; 2. ఆచరించు. రీ 

దేవ, విత ఈశిథిజ్టాతిమి క (ఈ, కార్యములు నిర్వ్తి వం 

అసరు కు లెను rend గన్నా౭డు, స 

భార శాం. ౬, ఆ ౫ర౭;, 3 సిద్దమువేయు; 
ఓఒడంగూర్చు. “వ, అని నిశ్చయించి యశనికి 

నావారసం ఛాదనంబులు సమోచీనంబులుగా నిర్వ 

ర్తింపం దగువాని నియోగించి, , భార. శాం, ఏ, 
అ, ర౯క౩. [వా౭డు. 

నిర్ద_ర్హిక. సం, విణ. (బు, త్రీ బు) నిర్వర్తించు 
లో 

నిర్వ ర్హితముః సం, విణ, (ఆ,ఆ.అ) నిర్వ ర్రింపంబడినది. 

జ్ 
టా గ) 

నం. 

విణ, (అ. రికా అ) నెజు 

సం 

= నిర్వ ర్రిరవ్యముః సం. విణ. (అ. ఈ ఈ నిర్వర్హింప 

దగినది. 



స్ట 

నిర్వ _ర్రిల్లూ నం, సం డి చెఅ వేణు. (శ. రు 

నిర్వ _ర్యమానము, సం, విణ, (అ, ఆ. అ) నిర్వ ర్థింపం 

బడుచున్నది, 
నిర్వ_్యము, సం, విణ. (అ. ఆఅ నిర్వ ర్రింపందగినది, 

నిర్వవాణము. సం, వి, ఆ, న 1. ఇఅవేర్చట; ర్మ 

జరుపుట; లే. నాటకనంధులలో నొకటి. 

నిర్వవాణీయము, సం. విణ, (అ. ఆ, అ) నిర్వహింవం 

దగినది, 

నిర్వవాణ్ = నం, శత్రు నిర్వహించు చున్న. 

నిర్వహించే. సం. అ, డీ జీవించు, బ్రదుకు, ప 

నిన్నుం 'బాసీ నిమిషం బయిన నిర్వహింవనేర మని 

ధర రా జెట్టశేనియు గరుడగనునుగమనంబున 

కొడంబడియె నంత” భార, నభా, ౨, ఆ ౮౩, 

దశా. ౨ అం ౮౨ స, కీ ar hs చెజివేర్చు, 

ఫూ ర్తిెచేయం, “వ, భర్య న్య. .” యాగ 

విశేషవిధానంబు పరవ వ్రచానంబున నిర్వహింవె. ,, 
భార. శాం ఎ అ కి౬౨ 2. ఆచరించు 

“ఊ, వైికమార్లనిష్థ మగువర్తనముం దగ నిర్వ 

హీంచుచున్,” భార. విరా ౧ ఈ ౧౫; లి: 

చేయు, “సీ, స్రామినుకులు న్యూక వచి లోక 

హీిఠంబుగా నిర్వహించె నెన్వానిబుద్ధి "వరాహా. ౧ 

ఆ, ౯; 4. జరిగించు సాగించు, “&,,,మది 

యెొంతయు 'బ్యెలె "మేను చేష్టలం, దక్కి. 

నశక్య మం కిట రథవ్యవవోరము నిర్వహింవంగన్.” 

భార. విరా ౫, అ. ౧౧౨. భార నభా, ౧, 

అ. ౫౦; ల్. అన్నాదిక మిడి పోషించు. “చ 

అడరల ధర్మ నందనుం డహిర్చలిచేత వరంబు 

రి రతోం బడసి మహీనురో _త్తముల భవ్ర్యలం 

బలఃప్టర నిర్బహొంచె నృష్టాడు దృుపదాధిరా౭సుక 

బొలుగ వండినశాకమూలముల్ , గడురుచి నిష్ట 

భోజననుఖంబును దృ ప్రియు6 జేయుచుండంగన్.” 
భార ఆర, ౧, ఆ. కళో, 

నిర్వహిల్లంం సం. ఆ కి" 1. జరుగు; 2. జజ వేలు, 

(శ రు (దగినది, 
నిర్వాభ్యము, నం విణ, (అ, ఈ ఆం) నిర్వచింవం 

నిర్యాణము. సం, వి ఈ న 1. అనస్తమించుట; 

- డె మృత్వి ల. మోతను శ. సంతోషము, ర, 
సంగమము; 6 వనుంగు నీళ్లేలో మునుగుట; ?. 

విశ్రాంతి. విణ. (అ, అ అ) 1 శూన్యము, 

లేనిది; , న్ఫృుకము, చచ్చినది; 9, నిశ్చలము; 
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కీ నీళ్లతో మునియినద్సి (వీనుయ్య 5, అశ 
మించినది 6. శాంతము ఆజీపోయినది 
(గర్వము, దీవము. మొ) “ఉఊ. వోణి వడం 
దిసహనఫఘాోరము గా దివిధూమేతు వథ్నీణళం 

దోంచె శర్క రలు సేడ్వడం జలుచుం దీవుండై 

జగుళ్చాాణుండు ప్చె శోజితపురం బురుశ్లోల్లోక్ర 

వృష్టి దేలి నిర్వాణను Se దేవరిపువర్షము 

'లేండుము లెల్ల నొక్క_మై.”హారి, డా, ౭, ఆ. కళ, 

నిర్వాణి సం, య (గ్. నీ న్) నిర్వాణము శల 

వాండు-శెంతుండు, “ది 'చాపులే నిర్వాణి 

బాపురే తవనీ” బన, 3, అ. ౧౧౫౨౯. పం, 

నిర్వాణు(డు. సం. ఏ, అ. పుం, కే. సేవకుడు 2. 

బరువు మోయువాండు; రే. నన్నాసీ; 4. ముక్తి 

నొందినవాండు. 

నిరాషతము, సం. అవ్య, అ. న, గాలిలేమి. విణ, 

(అ. ఆఅ, అ) గాలి లేనిది. 

నిర్వాదము* సం, వి, అ. పుం. 1. జనవాదము, నింద, 

2. నిశ్చితవాదము. అవ్య. అ. న వాదములేమి, 

విణ. (అ, ఆ, అ) వాదము లేనిది, 

నిర్వాపకుండు, సం, విణ, (ఆ పీకా. అ) నిర్వావము , 

చేయువాండు, పోంగొట్టువాండు “కం ఉర్వీశ 

మాళి యగునా, తుర్వసువంశంబునందు దుష్టోరి 

భుజా, దుర్వారగర్వ రేఖా, నిర్వావకు6 డీశ్య 

రాఖ్యనృవతి జనించిన” "పారి. పీకి, ర 

నిర్వావణము, సం, వి. అ, న 1. ఈవి, 'దోనము; 

2. శర్చణము'చేయుట్ట 8. (దీపొదులను) ఆర్చుట, 
కీ, ఉఊవశమించంజేయుట; రీ. నాళశముచేరాంట, 

6, చంపుట; 7. విత్తనములు చల్లుట; 8. చల్ల 

బఆచుట; 9. చలువ చేయంమందు లోనగువస్తువు; 

శిశిరోవచార ద చ్రచ్యమ్స 

నిర్వావము* సం, వి. ఆ. పుం. 1, దానము; 2, తర్ప 
ణముచేయుట్య లి. (ఆగ్నా స్థిదులను చల్లార్చుట, 

నిర్వాపయిత్తు సం, విణ, (బు. త్రీ, బు) నిర్వాసము 
'జేయంనది, 

నిర్వాసనము, సం, ని, అ, న, 1. నిస్సారణము, వెళ్లం 

గొట్టుట; 2. చంపుట్య లి. విసర్జించుట 

నిర్వానము. సం, వి అ, సుం, 1. ఇల్లువెడలిపోవుట, 

(ఈ చాసము; 2, వెడలంాట్టుట; ర్ చంపుట, 

నిశ్వష్రపంచుననం. నం శిత చవాసనముగాం టంఫు; 

వడలంగొట్టు, 



నిశా 
నిరాషసీతము. సం, విణ, (అ, అ, అ) వెళ్లంగాటం 

న : Ral 

నిరాషవాకుండు, సం. విజ, (అ, హీకా, ఆం నిర్వ 

హీంచు వాదు; 

నిర్వావాము, సం, వి, అ, పుం, నిర్వహించుట. 

నిర్వాహి. సం, విణ (న్. సీ న్.) 1. నిర్వహిం చునది, 

నజ వేర్చునది; 2. వెలువరించునది. 

నిర్వాన్యాము. సం, విణ, (అ. ఆ, అ) నిర్వహింప 

దగినది. “గీ, వైశ్వబేవ మవశ్య నిర్వాహ 
మనఘ.” భార. ఆను, 9, ఆ. 33౭. 

నిరికల్పము. సం, విణ, (అ. ఆ. అ 1. వమొంతరము 

లేనిది? 2. సందేవాము లేనిది. శః విణ, నిస్సం 
శయము7ా. 

నిర్విఘ్నుము. సం, ఏణ. (అ, ఆ. అ.) విన్న ము లేనిది. 
శీ” విణ. విఘ్న ములేక్షండ6 గా, 

నిర్విళ్ణంండు. సం, విణ. (అ, ఆ. అఎ 1. ఫూనిన 

"కార్యము విఫలమైన దని యనుతాహ మొందు 

వాండు; 2. ఖిన్నుండు; దుఃఖముచే కృళించిన 

వాండు; తె, మిక్కిలివిరక్తుండు; 4. తన్ను తాను 

నిందించుకొను వాడు, 

నిక్విశేవము. సం. విణ, (అ. ఆ, అ 1, అధిక్యము 
లేనిది; 2. అభ్గిన్నము; సమానము. క్రి విణ, 
"భేదము లేకుండునట్టు గా. అవ్య. అ. న, భేదము 
"లేమి, 

నిర్విశేముండు. సం, విణ, (అ. ఆ. అ) అభిన్నుండు; 
సమాను(డు. “వ,.,పుత్రనిర్విశేషుం. డగునిజ 
వి, యళి ష్యుని సీంచుట గురునకుం గెొఆంతయె.,'” నిర్వేశము, సం. వి, అ, పుం, 1. భోగము; 

భార, ఏరా. ర, అ, ౧౯౫|. 

నిర్విష. సం. వి. ఆ, శ్రీః ఆతివనళీ. 

నిర్విషము. సం. అవ్య. అ, న. విషాఫెవము, “చ,,, 

ఈప్రమద్వరకు నిర్విషమయ్యుడు చేడు మాద 

యన్,” భార. ఆది ౧, ఆ. ౧ఠరా. విణ. 

(అ. అ, అ విషము లేనిది, 

నిర్విస్తము. నం. విణ, (అ. అ, అ) 1. అనుభవించ 

బడినది; 

(శరు 
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నిర్వ కము, సం విణ, (ఆ ఆ. ఆ) ఓ భుఖముగా 
నుండునది; 2. నశించినది. 

నిర్ణ్భతి, సం వి. ఇ ప్ర" i, స్వస్థత, 9. నాశము, 

మృత్యువు; త. మోదమ్యు కీ, నుఖము, “శా 
ఎం వే డెందము కందళిచు రపహిచే నేశాగ గృకక్ 
నిర్బ తిక, జెందున్. , స్వా, 5, ఆ. es 

నెర్వ్చృ త్తము. సం. విణ, అ, ఆ) జఇెజపేలినదిం 
నీర్వృృత్తి. సం, వి, ఇ. న్న 1. నెజవేజటు సంసీడి; 

2. మూకానందము. షన; వృత్తి లేమి, 
జీవిక లేమి. విణ, (ఇ) వృత్తిలేనివాండు, జీంక 
లేనివాడు. 

నిర్వేదనము. సం, వి. అ, న దుఃఖము. భేదము, 
“వ. ,.,నుదేష్టు త న్ననుచితవ్భాపార :బునకు 
నియోగించుటకు నిర్వేదనంబునం బొంది” భార, 
విరా, ౨, ఈ ౧౦౫౨. 

నిర్వేదము, సం, వి, ఈ పుం. 1. రోత; 9, తన్ను6 
దాను నిందించుకొనుట; 8. వషరమవె వైరాగ్యము. 

నిర్వేదించే, సం. అ, కీ" 1. విచారించ దుఃఖించు 

“వ, ఇ ట్టురగు లబ్భోతం బుపయోగింకం గానక 

చన్షిన “శేషుండు దనతల్లీయఃం దమ్ములం6 చేసీన 

యధర్మంబునకు నిశ్వేదించి...' "భార, ఈది, ౨, ఈ 

బ్ర. శీవరా. ౨, అ. ౧౦౮౯; 2. రోంతవడు; 

విర్నక్షినొందు, “వ. కపోమహా_త్త్వ్యంబున మాకు 
నాయాంవు గడుం బెద్ద యైన నిర్వేదించి మనుమ్య 
లోకంబున నుండ నొల్లక,,,” భార అది, ౨, 
ఆ ౧6౦. భార సభా, ౧, ఈ ౧౩౫౬ 

ర అను. 

భవము; లే భృతి వేతనము, డీ, మూర్భపోవుట, 

నిర్తై పరము. సం అవ్య. ఆ. న వైరములేమి* విణ, 
(అ, అ. అ) వెరములేనిది. 

నిర్వోఢ. సం, విణ. (బు, ఢీ: బు నిర్వహించు 
వాడు. 

నిర్వోఢవ్యము. సం, విణ. (అ. ఆ, అ) ప 
దగినది, 

2 చొరంబడినది; 3. పొందంబడినది. నిర్వ్యథనము, సం. వి అ, న 1 వ. 
బెజ్జము, రంధ్రము. అవ్య. అ, న, వ్యథ లేమి, 

. నిర్వీరుండు. నం, విణ, (అ, ఆ్కౌ అ వీపండు కాని నిర్వ్యథము. నం వ్, ఈ నం అధిక భాభ. అవ్య? 

వాడు, పికి వాదు. 

నిర్వీర్యము సం, విణ, (అ. ఈ అ 1, 
లేనిది 2. సౌరునము లేనిది, 

అ. స, వాధలేమి, (విణ, అ, ఆ, అం వ్యథ లేనిది, 
పుం స పుం స్త పము నిర్హ రణము, సం, వి, ఈ ను షే శ శ శానాదులకు ర్రీస్రీ 

రానిపోవృట; 2, వెడలయొట్టుట] 3, నివారించుట, 



నిజా 
లొ 

పోంగొట్టుట, “కు (శ్రీమద పొం గాలోకను ధామ 

సకృత్సంగరూఢ తాదృశ విభవో,ద్రామా శ త 

లోకాలోంకామయనిర్హ్యరణ నిపుణ హరిహర 

నాథా.” భార, బిరా, ఎల్లి &, ౧ 

. నిర్హాదము. సం. వి. అ, పుం, మలవిసర్జనము- 

నిర్హారకుండు, నం, విణ. (అ. రికా, ఆ) నిర్హ్హ రణము 

చేయువాడు. 

నిర్హారము. ని అ పుం. కే నిర్ణ రణము ; 

9, రహస్యముగా ధనాదులు కూడంబెట్టుట ; 

లి. మలమూ, తా, దివిసర్గనము, 

నిర్భర సం. విణ, (న్ స్! న్) 1. నిర్హరణము 
హ్వంయువాందు; 8. మిక్కి లిమనోవారము, | త.దూర 
ముగా వ్యాపించునట్టిది. (వరిమళాదిఎ 

నిర్ణ రము. సం, విణ, (అ, అ, అ) నిర్ణురణము 

చేయంబడినది. 

నిర్హ ఎకి సం వి. ఇం స్తీ 

సం, 

= నిర్ణ రణము, 

నిశ్హా)దము. సం. వి. అ, ఫుం, 'ధ్వని 

నిణనిజ, బే వి నీల్లుటయం దగుధ్వని కనుకరణము, 

“ద్వి. నిఆనిట నీల్లుచు నిక్కు.చు వీపు;విఆిచి 

కొను +౪” పండితా. పురా ౧౦౧. పు, 

నిటు. దే. విణ, (క. నిజు) మిక్కిలి. (చూ. నిజు 

పేద మొ) 

నిణునీంగు. చే. స శ్రీ (నిణు+నీంగు) సంపూర్ణ 

ముగా త్యజించు. “ఊఉ నిన్నటినుండి యేము 

నిణునీ(గియం నుంటిమి నిట్రుసౌసముల్ = కాకీ 

౧ ఆ. ౧౭౯. 

నిబెపీద. దే. విణ. (నిణుశెపీద.) 1. కడుభీద, ఆతి 
దరిద్రుండంః “క్క న్లిబెపీద యింటి శేంటికిం 

బజతెంచు నిధానము...” వెపు ర, ఆ, 83; 
2. మిక్కిలి సన్ననిది. “సీ. ఘనమైనరారాపు 
చనుదోయిరాయిడి నిజు“పేదనడిమికి “వెణపు 

చూవ,” కాలీ. ౧ ఆ. ౯౦. స్వా. 9, అ, ౧౧9. 

ఇట్లేః నిర్చేద. పొండు. ౧) ఆ, ౧౦౧. 

నిజుప్రేమ మి. వి. (నిణు? ప్రేమ ఫూర్ణమగు క్రేమ 

“చ =. పిల్చియు౦ బిలంవక మున్నె వచ్చె? నిజు 

ప్రేమ దొలంకయ .లీ సా ౧, ఈ ౧౨౦. 

నీజ్జసీల్లు. దే, అ, శ, ॥ (నిజ్జుశానీల్లు) ఒడలువిజీచి 

లను. (కన్ల్ సీదునలిక బసిపట్టే నిజ్జీనీల్లి:పట్రైడల 

బిగంబట్టిన మట్టు వడక,నిలున “ శ్రకెంచి పేట 

అక్కులు కుమారుచుట్టుక గునిసి యాడంగం 
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జాడ చేమి.” కాళ. 3, ఆ. ౭౫, ఇటే; నిజ్ఞన 

నీల్లు = చెన్న. ర, ఆ. ళో౧౦. 

నిట్లు. జే, వి. నీల్లుట్ కనుకరణము, (చూ, నిజ్జసీల్లు) 
నిలంబడు = నిలువంబడు. (నిలుచు) “క ఇలుకాలి 

కాల నిట్టక, నిలిచిన నిట్రాడువోలె నిజర్య 

మటులంబోొలియన్ నిలబడి రాకానులజే. 

డుండుటకు నగుచుం జూాచిరి 'వేల్చుల్ .”” రామా, 

రా ఆ. ౧౩౨. 

నిలక. చే. వి (నిలుచు థా నిలుపు, నిలుకడ, 
(శ, ర. టాం 

నిలయనము, సం, వి, అ, న, 1, చెలకనుట్కఊండుట; 

రి. కనుమూనసీగంకలు అను శ్రీ డావిశేవము; 3, 

లీనమగుట, ఆంతస్థానమగుట; 4, ఉనికిపట్టు, 

నిలయము, : 

నిలయము. నం, వి. అ పుం. 1. ఊనికివట్టు ట్కు వాన 

స్థానము; బె, ఇల్లు, గృహము; 8. పూర్ణ ముగా 

సేళించుట, 4. “లీనమగుట, కనంబడకుండుట; 
5. కనుమూసీగంతలు అను, క్రీ డావిశేవము. 

నిలింపుండు. సం, వి, అ. పుం. జేవత, వేల్పు. 

నిలీనము. సం, వీణ. (అ. ఆ ఆ) 1. నళించినది; 
2, కనంబడనిది; 3. కరణినది; (బంగారు మొ; 

క్వ ఫర లీనమైనది. 

నిలుకడ. జే. 1. ఉనికి స్తితి “మ. నుడువుం 
జల్క_లక్" St గావించె భవృద్ర గజ్జ 

వయి నింకన్ , ..కబ్బంబు గావింపుమా.” చం.రొ. 

౧, ఆ, ౮5. వారి, ఊఉ 2, ఆ, ౧౧౮; 2. వాన 

సానము. “ప, కావున నలుక నలంకువలకు 

నిలుకడ యగుట దాని విడువవలయు , ..”య 3, 

ఈ ౮; స్థిరత్వము, నిశ్చాలత్వము* “ద, నిలుగడ 

సున్న సస నహి నేన్తము నాస్తి భయంబు 

లేదు,..”” శశాం. ళా ఆ. ౧౭. సొ. ౨ ఈ 

౧; 8 నిలుపషబడుటు ఊతౌనము, “వః 

పురారి, + ,ఓయ్యారంపునిలుకడ నిలిచి...” వార, 

౭, ఆ. ర౯ శుక. ౨ ఆ. ౪33; 4. సమార్తీ, 

ముగింపు. “కీ అందంద కది"రెదు కొందలపాటుచేం 

దలంకుచు నునికికి నిలుకడయంను,” గీ, లేమి... 
భార. విరా. ౨, ఈ 3౧౫; ర్, జై రము, (కక 

దానవాధిపునిలుకణ  డక్సినట్టు, పదసరోజయు 
గను దొట్రుపడుచు నుండ 5 గ లా, యు 

౧రాకిళీ. య ఈ, ఆ, ౧. 



నిలుసు = నసీలంగు. 1. 

నిలుదు. చే. అ. క్రి, 
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నిలుకాలు, దే, వి బో (నిలుచు$కాలు) శాలి 
నిలకడ. “క, తల మొడ ెజుగక యాగతి 

వలచి...నిలుకాల నిలువం దీజకమెలగం గాలీ 

మల్పా ం కొ ఆ. ౧౮. 

(ఒడలంవిజుచుకొను.) కర. 

నిలుగుచు నావులించుచు వనీవిహాగోత్క ర మెట్టు 
వలు న్కవ్పలుకులేె యజ్ఞ లెత్తి తి విని పల్కెెడు 

వింటివె కీరళారికల్ ౨” స్వా. eee 
వరావా. ౧౧ ఆ. ౧౨౬ 2 (చచ్చు) “చ, 
రోగముల మంది నృవాంబులయందు బంధు 

లేడ్వ నిలుగుకస్తులు న్నరులె చారలకల్ణులు 

కల్లులే మహిన్.” మార్క, 3, ఈ 3౨. చం. 

రా, 8, ఆ. ౬! 8, (గర్వించు) “చ జల 

రువాన్నేత్ర, న న్నిపుకు సారెకు. దూజుచుం గరి 

నిక్కు.చున్ నిలుగుచు విజ్ఞవీంగుచుకు ,సా. 
5, అ. గి 

1. నిలువంబడు, ఉాల్తితుండగు 

చద, కని యరెభ _క్రివూర్వకనుగా ధరం జాలి 

నమస్కరించి లేచి నిలిచి ఫాలభెగమునం 

చేతులు చేరిచి, వ్మిక్క. ౨ ఈ ౨౨౧; 2 

చ్రతిష్టితమగు. (శ ర తి. వర్తించు. “గ్, ,, 

భర్య ౦బు శరూదు,లకలన నిలుచు, ఇా_క్రబౌర్ధాది 

దుర్మతశ్లైాఘ లెన:గస వారి. ఊడ. లా ఆ. ఏ౮. 

భార. విరా, ౧, ఆ. ఒర 4& నివసించు. “గీ, 

కాంచి యేలెడుజయసేశుం గాంచి యతడు, 

నన్ను మన్నించ నందు నొన్నాళ్లు నిలిచి...” 

వ్మిక్క. గి ఆ ౧౬౯; 5. పొణీసోకుండు. “గీ, 

సింహచర్మ్శంబు దొడిగినం జైనంటికుక్చు., గంధ“జ 

గంధమునకుకు గలదె నిలువ.” వారి. ఊ ౬, ఆ 

౧౬౯. పారి. ౫, ఆ. 3; 6. మిగులు, శేషించు. 

“క, ఇంట దొ న్లైడుకుండలు నినుపకట్ట, మాని 

ముంతలు నిలిచె నమల్ల పతికి, వార్థికన్యాకటా త 

మవ్వలికిం జనిన.” సెక. ౨ ఈ 9౫%0. ఊ 
హరి, ౧, ఆ ౧౧; 7. ఆయ. “క..ఎర్కాచేరరు 

గావున నిట చను, చేరక నిలువుండ యివియు 

జేవవథంబుల్ ౨ భార ఆది, ౫) ఆ. ౬౮, డాం 
హరి. ౩, ఆ. ౨౪; రీ. ఉండు, పోకండు. 

“A, అంధ కారంబు నిలుచునే యర్కు_ నెదుట,” 

వి. ఫు, ర, ఆ. ౧౨౨; 9. ఓర్చు, తాట. “ఆ... 

అమ్ము ఇగామీ నీవు వరింపక నిలువ లేవ మరుండు 

నిలంచేండం బెట్టు. దే న 

నీలు చుండు, జేం. అ. క్ర" 
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బలియుం డగుట భార. శాం. 6, ఆ 3౨౫౨ 
భార, ఆది ఇఒ, ఆ. ౨౯౧; 10. కలుగు 
జనించు, “క్ష, .నీకృష నామీద జాల నిలిచిన 
కతనన్ వి పు, ఇ అ. 33౬; LL తీజు, 
పోవు, “గీ, నీరు గోలిన దాహాంబు సెలువదేన్సి, 
వాడు వేంచేయు నీకై దువాసరములు” జై, ౮ 
ఆ. ౧౦౧. వరావా, ౧౪ అ, ఇఇ 12, 
జీవించు, బ్రదుకు, “ఇ, నిద్ర లేక కనుకు 
నిలుచుశుపాయంబుు లొండు దక్షి_ వెదకు చున్న 

వారు. భార. ఆపి. ౬, ఆ. 880, 13. కనం 
బడు, “ద్విం తయిచుమెబుంగులు కళతళమనంగ 

నెజీం దూర్చుంగొాండఎవై నిలిచె నాదిత్యుండు 

సత “ద్వి. వారిశ్చ. వూ. ర. వం; 14. వృద్ధి 
నొందు, పోషింవంబడు. “సీ స్థావరణుగమాక్ర, . 

మగుభౌతికం 'బెవ్వనిచేం బుట్టు చవ్యవికృప. 4 

నిలుచు నెవ్వనికిచక చే విలయ మొందు.” * పాండు. 

౨ అ, ౨౧3౩; 15. తగులుళొసు స క్లమగు 

“పీ భూమామణి వ్యాచమున న జనుల 
చూపులు నిశ్చలత నిలువ.” నెషు సే ఆ, 2 

16. నళింవకుండు. “క , + .కొలందులవారికి గ రము, 

నిలంచునె నయమార్ల వృ ల్లి నిలిచికభంగిన్.” భార 
ఉద్యో. 3, ఆ. 303; 17. చిక్తెకా గ్ర 

నొందు. “క, అని యిష్ట చేవ తొప్రా శ్థనమ్తు సే 
కఏిపిశుకమునుం తట స శీల ల నచల్లం,బు 

నందు నే నొకపురాణముం శెప్పంగ న్ ER 

౧,౪. 2; 18. విశ్శమించు, “కీ నిలనీనివంట 
వార్పల న క్తమామలసోరుశు లేనికాంపురము 
గలిగి ”శుక. 3, ఈ ఒంక. 

క్స్ + (నిలుచుండు ధా, చే) 

నిలుచునట్టు చేయు, “క నిలుచుండం బెట్టి యరగళి 
ర సూవంాం బ్రీతిం దవ్పడుశలు వెట్టి 

పెట్టి” వారి. భ్రూ. వ. ఆ, ౧౯౦. 

(సిలంచుటండుల న్యాస 

మును 1. నిలువంబడు, ఊరితుడగు, “గీ , బద 

వడి కాల్క_డయొద్ద కల్లం.జని విగశముండై నిలు 

చుండె సవ్యసాచి” భార ఉద్యో. ౧, ఈ ౬. 

కాళీ. ఏ ఈ ౧౯౩. భార. మా ౧, అ, ఒకి! 

2. కదలకయుండు;ు లేచియుండు “గీ, కార్య 

సుదుర నిలుచుండు గద సేయు ఇెల్లషులు 

డా నారి, న. ఆ, గెకో 
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నిలుచును. దే. అ, [క్కి (నిలుదుశకొను - స్వార్థ 
ముక.) నిలుచు. (శ, ర) 

నిలమూజ. దే. ఏ. (నిలువు 4 చదూజ.) నిలువు వోంపు, 

'జీవాముదుధరించువన్తువు లన్నియు ఇచ్చుట. 

“డి, ెమ్మదిం దనయీలు నేలకు. దోడు, సొము 

లన్నియు నిలుచూఆగా నిచ్చి.” ద్వి. వారిళ్చ. 
_ ఊళం౧౧ వం, 

నిలుపు. చే. న. క్రి (నిలుచు ధా. ప్రే 1. నలువ 

బెట్టు, కనంబజచు, “క ,*,కన్నియ:బెచ్చి యతం 

డొదుట నిలిపి దీనికి నెనమై, మెచ్చుకకు పెండి 

రొడుకును, నిచ్చలముగ( చెల్చుము , . నీలా. ౨) 

ఆ ౬; 2, స్థాపించు, చవతిష్టించు. “కీ నిధులు 

నిల్లింధడ్లుశు నిలిసెః దోంటలు సత్రములు చలివెంద 

రల్ వెలయం బెట్రైలో వారి పూ. ౧) ఆ ౧౯. 

. భోర ఉద్యో, ౨ అ. ౨౦౬; 3. అలంకరించు, 

చెట్టు. “గీ, కటకములు హృస్థనరము లంగదము 

లంగుఖీయకములును 'బొహువల్లీకల మేఖ? నిలిపి 

“ఆము. జ) ఆ. ౧౨౮ కాశీ ర, ఈ 

౧9౬; ఓ వసీవంజేయు, “క. అని చెప్పిన 
గలదు కలదు, నిశునట్ట పచించి యందు నిలిపిలి 

నని,...కలా, ౨ ఆ ౧౬౭; 5 అప “సీ 

శృందుగా శేయగినం గల కందజం దీర్చి నిలిపి 

యమ్మ వలి వానికి చె మగడి” ఆము ఏ, ఆఅ. ౬, 

వస్తు, ఇ, అ, ౧౬; 6, అడ్డగించు; నిరోధించు. 

“క కలయిన జేనవలం గావెద్క నిలిపెన నర్జునుని 

కడం .. “భార, చో ౧. ఆ. 33. అం, భా, 

తృ. ౧౨౦; 7 స్పిరముగా ఉంచు. “నీ అలరు 

విలుదాల్పు తండ్రిపై వలపు నిలిపి” నీలా. 8, 
ఆ. ఈ. వను 3౩, ఆ, ౮౩3; రీ. పుట్టించు, 

కలీగించు. “మ +, కంసఘుస్తరు6 డత్యుద్ధతిం భారి 

జాకధరణీజాకంబు .,ఉఊత్స్వాటీంచి లీలాగతిన్, 

గరుడస్క_ంధముషోంద నిల్పి నిలిపెం గాతూ 

హలం బింతికిన్” పారి. ఈ, అ, ౫౩3. కాశీం 

౧) ఈ ౧౩౦; 9, తగల్క్కానంజేయు, స్త 

మొనరించు. “వ ,. .భీమనందన యానౌశేంద్ర 

బృందారకునియందు డేందం౦ంబు నిలంపుటయును 

4447" నైవ, ౧, ఈ ౬౯ హరి ఫూ, ౨, .ఆ 

౮౬; 10 న్వస్టవజచు, “క కలంగినచి సము 

| ._ దృఢముగ, నిలిపీ విభారించి , , దశ, ఎగ్ ఈ 

$$ 1b వర్చలుచు., “ట్, చేవరవంటిపుణ్యునిం 

1714 నీలు 

గ్భతి వ్ర భు:గా నిలువంగం నల్లుటం, చొవనమై 

వ్రసిద్ధిం గను మాకవితావిఫవంబు దిక్కుటలన్” 

వరాహా. ౧, ఆ, ౧౫. భార. అది) ఆ. ౮౫; 

12. సాంంతించు. “సీ, కట్టింకలేశై తిం గవ్వులక్రా 

సారంబు నిలువంగలేనై తిం దులసీవనము.” శ్షాళ్షి 

3, ఈ ౮౧; la. నిర్మించు, గనీ ఆద్యంమి 
లెన దే వాలయంబులు వాల నవని నిరాశ నుఠాశి 

నిలుపు” ఆము. ర, ఆ.౪ఈఏ. వసు. 3, ఆ. ఏ0; 

14. కూరు చుండ బెట్టు. “ను, మోదం బంది 

యానందనం,దను దీవించుచుం చెంగట న్నిలిపెం 
జిం తారక్న పీఠంబునన్ ఎ పారి, ఏ, అఆ. క 

హర, 3, ఆ, ళం; 15. రహీంచు. “సీ. నిలువంగ 
వలయును నెజను వాటిలకుండ నాత్మ ధర్మ స్వవర్షా 

శమముల.” కాలీ "౭, ఈ ౧౧౬౪. “కేయూర, 
౮5, అ, ౧౧౪౭. వి, 1 ఊశ్థానము, నిలువ! 
బడుట. “గీ. ఒకండు కుం తానం బగవానియురము 

గుమ్మువెంటటనే యాతం డీంటెచే వెళ్ళంచొడువ, 
వెలసె నిద్దణ నిల్చిన నిలుపు కదన్క కాళికె కావ 

డించినకాను కనంగ.” కువల. 8, ఆ. ౧౩ ఆ క 

స్థెర్యము, “గీ బలము లిది యేమి నలుగడం బాట 

జొచ్చెం గర్డ్థ గృృవముఖ్యు లేటికం గలలి లేట, 

'మొగమువడి రిల నీవును మున్నువోలె నిలువ 
రింవంగం దగియెడునిలుపు లేవ.' భార, దో, 
గి ఆ. 34౬) 3, సానము, చోటు, “గీ కుజము 
శొనగొమ్మ డిగి క్రిందికొమృమోంది, నిలుపు కొను 

పులుగులయెలుంన లెచ్చె,” విక్కం ఈ, ఆ ౨౭; 

4, ప్రాపు ఆధారము. “క్ష, , ,నీరత్ణ వీని శెల్బ 

నిల్బుపై యుండున్'.'' భార. భష్టం ౨) అ, ౨౬౬; 
5, రతణము, క... తనప్రాణమునిలుపుకన్న 

ధర ము కలదే.” పొందడు ఈ, ఆ. ౧౬౧; 6& 

నిలుచుట, ఉుడుటం “చ... వానం బడకాక 

రతిక నిలు పిచ్చు మోతమున్,” భార. శాం. 

ఈ, ఈ 5%; % ద్ర్కీతుకు, జీవనము* “క ఇల: 

జ్మత్తము 'తారకుక రృతలసంగత మెనభఘాోోరకరవారి 

సారన్, నిలు వగుర దనుం జొర కడరినం దల 

మును యగుకొ విరోధికతి కబ్బభవా కు. సం 

ళో ఈ ౧౪, 

నిలుపుకొను, జే స (క్కి. (నిలుపుశకొను)ు 1 వర్న 
అచుకొశు, “వ, ,,ఇట్ల్టన్నియుం దమకు మనో 
వేగం డశునొక చక్కనిమండూకరిబు రాసా 
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నిలుపుకొని సుఖం బుండునంత, ,.” శేయూూర| నిలువంబడ 'ేపున నూరవర  య,ఖ్నలియుని 
క, ఆ. ౧౬, కళా. జఆ. ౧౩౦); 2 స్టిరపజణచు మాందం (గ్ర్రూరశరవం క్రి నిిడ్చిన అ భర అశ్వ. | 
కొను, చిక్క_(బట్టుకొను. “క. తలణినధైర్యముం। ౪, ఆ, ర రామా ౫ ఆ, ౧౧; ఉ నళించు. 
గమ, నిలుపుకొని దశాననుండు నిర్భయంం6 “క్క బహుకాలము సీతోడను) వివారించితి నిలువ 

డగుదున్...” ఈ. రా, ౪, ఆ. ౧౩. బడియె విమయసుకై క, స్పృవా యివ్వడు గడు 
నిలుపుమందు. చే. వి. (నిలుపు-మందు.) వీర్య స్తంభ, ముదిసితి, నివాభోగము లింక నుడుగు టెంతయు " 

నము 'వేయుమందు. “వ. ,..నుచ్చువీ డెంబులును నొవ్వన్. మార్క. ౫, అ, ౯౮ 
నిలుపుముందులక రాటంబులును, , ప్రబంధ, 8౮ |నిలువనాడు. చే స కి. (నిలువన్*అడు.) 

నిలుపుజేయు. బే, స, డ్కీ* (నిలుపు+ చేయు) ఆపు] ఘోషించు, దృఢముగా పలుకు. “గీ, ఇతండు 
“ద్వి. పయనమై యాత్రోవం బయనంబు నిలుప్కు| చోరుడు గాం డని యెంతశైన్స నిలువనాడంగ 
సేయక నలుని కాఖెలిం గూర్చి తలంపుంద్రోయక” వచ్చు...” నిష. * ఆ. 9౯. 

ద్వి, నల. ౧, ఆ, ౫౩3, నిల వరము. బే, వి. 1. శోధము, “చ, నిలువరమం 
నిలుపోపు. దే. అ క్రి. (నిలుపుళపీపు) తాన, ఓర్చు. కాం గలిగాణేని ననుం బిలిపించి నీదువా, 

(దీనికి వ్యతిరేక తుమున్న ర్థములందుమా క్ర, మే న్లులుకుమి టారిగుబ్బ చనుగుట్టలఃగు మి యదల్చి 
చయోగములం గన్పట్టుచున్నవి) “వ ఇట్టు) పల్కి చే నలవడం 'జెక్కుంగొట్టి యకటా 
పౌంచాలుబాణవృష్టీకి నిలుపోపక కురుకుమా| జడకొద్దిని మీట కిప్పుడ్సీ చెలియల కొప్ప 
రులు ..” భార అది. ఇ, ఆ. 8౫. సొ ౨, గించి యిటు సేయం జెల్లునె రాధీకానుణీ,” 
ఆ. ౯౪. రాధికా, కో, అ..౨౧; 2. స్థిరత్వము. సు 

నిలువ, చే. వి. (నిలువు ఛా.) 1+ నిలిచినవస్తువు| నిలువర "మైన "లేక నను నిక్నె జగందయంశేసి 
శ్లీషము “ఆ, వానివివర మెల్ల వర్తువుగాం గూర్చి, నవ్వనో. ++ తెలువలదమ్లు . పార్వ, ళో, ఆ. ౯. 

చెఆయం జెల్పు లెక్క లెలీయికొనుచు వ్యయము విణ, సిరమ్కు యథఖార్లము. “క నిలువర మయ్యెను 

పుచ్చి నిలువ వ్రాయింది చైకొంట,.*” ద్వా, మును నాతలంచినయది .ోశశాం 3, ఆ, 

౧౧% ఆ ౯౫; 2 బాకీ, బుణణమం, “ది. కాలీ నిలువరించే చే. అ. క్రీం శాన, శీర్చుం “గ్ చల 

చినవారికి గోరి జీకములు, నిలువ గాకుండ|  స్యాంచుచు నాచం ద్రభౌనుం డపుడు, నిలువరింగ 

నిచ్చలం సోసంగుదువెో రం. రా, అయో, లీక కన్నియం దలంచి.” చంద... క్క, ఆ. ౧౦౯. 

౧౩౮. పు. స క్రిం 1. కబియు మారను. “ఆ, వీండె 

నిలువబట్టు. చే. స. క్రి. (నిలువన్ +పట్టు) దాయు | వచ్చుచున్న వా(డు పొద్ధండు నన, మేమి నేయు 
శవాన్యముగా నుంచు. “ట్. దివ్యఖగేంద్ర వార మౌొఫు దక్క, నొరులు నిలువరింప నోపెడు 

నమృవు మది న్నను నీయెడ నాకు వివలం; వారు లేరు...” భార విరా. ౫ అ ౧౮౧; 8 
భవ్యవవారము న్నిలువంబట్టంగ చేమిఫల౦బు, *, నిరోధించు. “గీ. ఇం, ద్రియంబుల నా౭కేంటి నిట్లు 

నైవ. ౨,లఅ, ౭౨, విషయ, ములకు నొలయక యుండగ నిలువరించి, 

నిలుసంబడు. ద్వ. అ. శ్రి. (నిలువన్4ావడు.' | తలంపు లుడిగి,.. భార శాం. ౫ ఆ. ౧౮౧; 
1. పృరిష్టికుడను. “క మేలెట్టి దట్టిగోభన, 8. ఉంచు పెట్టు. "గీ, ,, 'జొదలవలశేలు నిలువ 
కాలము నరిగడబెచేని ' కాదని - కంలే,కాలుండు రించి, చదివె నాతనిదత్నీణ శ్రవణవీథ్సి నపుడు 

కారుణ్యసమున్మీ,లికమతిం దనకు: దాన నిలువం| _ కచ్చిక్తమానంద మనుభవించె” కళకు ౧ ఈ 
బజియిన్ో ఫీమ, ళో, 4౧౨; 2 నిలుచుండు, ౧౫౮; కీ, 'నిలుప్కు వహించు. “వీ, ఊపవాసముల 

నిలబడు. “గీ. సక్యవతికొడ్చు_కొడుకు విశాల డస్సియున్న యా కౌందీ నిలునరింకదుక ఇవు 

మహిమ, ెలిసీ యస్పర్వతముమింద నిలువః| వెలితిపడడగ* భె. రా. యు. ౨3 5-9; ర్ 

బడియెల్ భార. శాం. ౬, ఆ. 33౫ 8. ఆంగ, ఆయు నిలుచునట్టుభేయు. “వు కలల పాజునిజ 
ఫోవు నిలిచిపోవు. “చ. వలవదు ఫొం డనంగ |, బలంబుల నిలువరించుచు , , కళ. ర్యా అ. ౧౨కి 

IlIl-—=60 
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నిలుపసల్లువలు. చే. వి బ. నిలిచియున్నసొమ్మను 
దాని సె పెచ్చును, “వ,,.బుణశుద్ధి శావలసీన 

వాండునుంబో లె మననిలువసలువలు మనకుం 

నా 39 ద్ర వేళించినట్ల మై యుండ, ,,” సరమ, 6, ఆ. 

దం 

| నిలుపు. దే. వి. 1. నిలుచుట, ఉళ్లానము. “క. నిలిచిన 
నిలువుననె చారు నేలక్ ద్రాలన్ రామా. రా, 
ఆ ౧దా వారి, ఊఉ, ౨, అ. ఇఏగ; 2. చేయి 

వెచెత్తుకొని నిలుచున్న పురువుని పరిమాణము, 
వ్యవ.-నూతికేో శెండునిలువులనీ రున్నది; త, 

అంతస్తు “ర, ముద మొదవ రమ్యహర్శ న్ధ్రము, 

ల్ ద్రణయస నఖులతోడ వివోర్కాన్పద 

గుణెలవున "మెల డు, సుదేష్ట్థ తజ్జాలకములం 

జాచెం బ్రీ లిన్. భార కా ౧. pe 3 0%; 

శ ద్రీతుకు, జీవితము, “గీ, ,, ఇంపు సమకొల్పు 

తనవల్ప్పు నిందువదనం గలసీ వ _ర్తింపలేకున్న 

నిలువు నున్న.” ఉద్భ. ౨ ఈ ౧౭౫; 5, శరీ 

రము, కృతి. “చ, నిలువు దయామయంబు మహ 

నీయము లానడకల్ తలంపంగాం రామా. పీథి, 

రన్స్ ను శ గరం ర, పరిమాణము ఎత్తు “చ 
కలనిలు వర్ల మీచ్చినను తాము కులన్సలు కాని 

. హీనులక్ొ బిలువమటన్న "నేమములు భేషవజముల్ 
ఎ వైజు ౨ ఈలాగ; 7 వేనిలో కొంత 

కోసినతరువాత కోయయలభాగము, (శ ర. బాం 

నివ 

గరి. 9 3, వి, ఆ లలి ఏ మ డ్ రా, ఒఅ 

౧౨౭. 

నిలువుటీంత. చే. వి. (నిలువుశ ఈక నిలుచుండి 
యీంబెడి యిక, “తరళ. నిలుప్పటీ(శల వచ్చు 

కొమ్లల నెమ్మైగంబులం పొల్పగున్* య, 5, 

ఆ, ౬౯. 

నిలువులుపడు, ద్భ, అ, క” (నిలువులు+-వడుు 1, 

నిలువున కూలంబడు; నిశ్చేస్టమగు. “చ నీలు 

వులుపడ్డయట్లు తనన్మేతృము 'లేమియుం గాన 
లేమి “సృస్ణలమగ బెగ్గలించు బలఘస్మ రునమ్మల 

నోడు శ్ ని ట్టల మీగుడవ్చి సోలుటయు 
నిర్వ, ౬, ఆ. రకర; 2. "తెఅచుకొను. “ద్వి, 
నిలంవులువడి ళివునేత్త తృయంబు, పొలుపుగా 
'జెవ్చలం బొందకున్న యది.” బన. 3, పు. 

నిలువోపు చే. ఆ. (క్రి. (నిలువుశాపీవు) శాన, 
ఓర్చు. (శ. ర) 

నిల్బు.డ = నిలకడ, (శ. రు) 

నిల్వ్వకొల్వు,. దే. వి. (నిల్వు]కొల్వుఎ. నిలుచుండి 

వేయునేవ. “సీ అలవాటువేసీ కా మృఖిలమరు 

త్వాలకులం గూడుకొని నిల్వుకొల్వునకును.. , 
కవల, ర ఆ, కరా 

నిల్వ్వకోకం దే, వి. (నిల్య-కోక) పొడ వై నకోక; 

ెద్దచీర, “మ, . ,నిలుషకోకలటు 'లెంలేం ళ్ళి. 

28 ze సావి. ఎని 1 ౪. గేం, 

బి” ద్వారపునజ్జపుపీటలకు _వెనుకటిభొగమున | నివపనము. సం. వి. ఆ, న, 1, (నీద్లలోనడవానిని.) 
ఊకగా నుంభెడుకమ్థలు, (శ. రు) ర, 
స్థెర్యయు. “చ, ..వృాదేయము వ్రాసి తోన నిలు 

వేది కవుంగిటం జిక్కం జేర్నుచున్,” కవిక, 3, 

చల్లుట, పోయుట; 8. లిలకర్పణాదికము; లి 
విత్తనములు చల్లుట. 

నివరి. వై. వి. (సం. నీవారః ) సస్యవిశేవము (శ, రృ) 
అ, ౮౦. విణ, మోందికుండునది, ఊర ర్థ ముగా నిస రకము. సం, విణ, (అ. ర్హికా. అఎ 1 నివ రిల్లు 
నుండునది. “సీ, కిళ్ణు చెప్పులు సొవ్పగీయసామం 

బులు మొలంజెక్కు_కత్తులు నిలువుసినలు, గీ. కలిగ 
ఇ, నీలా ఏ, ఈ ఈల 

నిలుపుగాల్లు, జే, వి.బ. (నిలువు కాళ్లు) తావ కాళ్లకు 
వెనుక మాను మొదలై నవాని కాధారము?ా నాంటిన 
స్తంభములు, (శ రు 

నిలువుజీకము. ద్వ. వీ. (నిలువుశౌజీకము.) నిలుచుండి 
౧ చేవచేయుట కిచ్చుజీకము. (శ రు 
నిలుప్పటద్దము. ద్వ. వి, (నిలువుశ అద్దము.) నిలువు 
స నలాము కల అద్దము. “వీ ఇజయంగం WE 

నది; 2. నివర్హించునది. 

నివ_ర్డ SR సంంవి అఆ.న, 1. మరలుట్య 2. చవృత్తి 

* (వ్యతి. వృవర్తనము ); త విడుచుట, 

స .భీమృండు. . .నిఖిలావనిరాజ్యనివ_ర్హనంబునుం 
దనరంగ శ్ర హాచర్యమును దాళ్ళె జోద్విదిక పలి 

కాడైి భార. ఆది, ఈ, అ. ౨౪8; Pare మర 
అక్; 5. తొలగించుట. విణ, (అ. ఆ అ.) 1. 

మరల్బునది; 2. మరలంనది; 3. ఉడుగనది. 

నివర్ధనీయము. నం. విణ, (అ. అ, = నీవ రి రిం 

దగినది. pers 
' శిలువుటద్దము చూచె నవిము క్తమున విశాలాతీ, |నివ ర్హమానము సం, విణ, (అ, ఆ. అ నివర్థి 
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నివ _రయమానము. సం, విణ. (అ. ఆ. అ) నివర్థిల్లు నివవాము. సం. వి, అ. పుం. 1. సమూహము; డ్డ, 

జేయుచున్నది. స ప్పవాయువృలలో నొకటి. 
నినర్హయిక. సం. విణ. (బు, (త్రీ. బు) నివ ర్టిల్లం | నివాకువు. సం. విణ, (ఊడ) మాటాడకుండునది, మిన్న 

జేయునది, + కు౦డునది. 9 

నివర్తయితవ్యము, సం=నివ _రృనీయము. నివాతము, సం. వి, ఈ పుం, 1, అశ శ్రయము, నివా 

నివ రిం నం, వీణ. (న్ = నీ, న్, క్షే మరలు వాడు; య 2, బాణాదులచే న న! ను - 

2. మరలువాండు. “వ, , ,భవదీయజ్ఞూతులం సము| + గాలి లేనిచోట 2. సురత్నీకస్థలము, అవ్య, 
రంబున ననివర్తులై యూర్థ రలోకవ ర్త లె రి”? అ, న, గాలిలేమి, విణ. (అ. ఆ, ఆఅ tl. గాలి 

భార. అశ్వ. ౧ ఆ ౭. (అనివర్తులు = మరల * లేనిది ద. నురక్షీకమ్ము 8. 'బొణాదులచే భేదింద 
నివారుం 'రానిదిం 

నివర్హించే. సం, స, 8" l. మరలించు; ర, ఫోం నివాదము, సం. అ. అవ్య, న నిర్వివాదము సంక 

గొట్టుం టే మ సు నివర్తింవ యము లేమి, “వ, , అమ్మించుంబోండి విఘాదంబు 

విచారించి...” వరాహా, ౨, ఆ, ౫౭, 9, నిర్వ నివాదం-బై సంభవిల్లుడు6 దన్ని'దానం బిద్ది యని 

ర్హించు, చేయు. “సీ + వేదికాసమ్తార్జవిధి నివ_్హిం| _నిదానింవ నంత్రికరణం బకరణంబు గాేరదులో 
చును లీలమై రంగవల్లిక లొనర్వు. క హర, ధి కాళిందీ. ౨, ఆ, ౬9. 

ఆ, ౩3౬. నీవాన వ్ నం, ఏ. ఆ. స్తీ కనదూడ చచ్చుటచే నుళకే 

నివర్తింపించు. సం, స, (క్కి. (నివర్తించుధా. ప్రే) యుకయాపవుదూడన కుడిపింపంగా 'పాలిచ్చునట్టి 
' వరలింవజేయు. “వ...ఖిమ్థండు తనరథయి. యావు, | 

నివ _ర్హింపించి. . , అతికాద్రాకారుం డై నిలిచిన.” నివావకుండు. సం. విణ, (అ. సికా, ఆ విత్తనములు 

భార, ఆది, ౪, ఆ ౨౦% చల్చువాండుం 

నివర్దిత, సం. విణ. (బు. (త్రీ, బు.) మరలునది. _|నివాపము. సం. వి, అ, పుం, 1 వితరుల నుద్దేశించి 
నివర్టితము, సం, విణ, (అ. అం అ.) మరలింవంబడినది, నువుర్షలం సీ విడుచుట. (తిలకర్పణాదికము.) 

నివర్థిల్లు. సం, ఆ. 4కి" తొలగు పోవు, “వం నివారణ. సం, వి. అ స్తీ ఇ నివారణము, 

అవమ్రమ _సత్యవతీనందనునకు వాగ్భుజాస్తంభం | నివారణము. సం. వి, అ. న కే. అడ్డగించుట్య 2, 
* 

బులు నివి ర్దిల్లె ఆం నాకీ ౭, ఈ ౧౦౯. తొలగించుట 

నివర్థ్యమానము, సం. విణ, (ఆ. ఆ, ఆఆ మరలింజం |నివారణీయము, నం, వీణ, (ఆ. ఆఅ) 1 అడ్డ 

బడుచున్నది. సింపందగినది; 2, తొలగింపందగినది. 

నివ_ర్హ్యముః సం* = నివ రనీయము, నివారను. సం వి అ పుం. L నివ్వరిధాన్యము; 

నివసత్ = సం, కర్ర, నివసీంచుచున్న.. “చ. శత ర, నివారించుట. 

శృంగశైే లనివసను న్యునిసంఘము ' సంతేసీల్లంగన్ , * నివారించు. సం, స, కి. ఓ పోయగొట్లు; 2. ఆడ్డ 

భార, ఆది ౫ ఆ ౧౦౪, గించు, నినారణచేయు. “ను. కని ర శ్రీరవనాంక 

నివసతి, నం, వి. ఇ. స్త్రీ 1. ఇల్లు, గృవాము; 2| రంబునం గురంగశ్రేణి వెంటక్ గృళాంతునిరీతిం 

నివసించుట, బజ తెంచునిష్టరట థానుమ్మ_ం గుణారోపితా, 

నివసథ్గము, సం. వి, అం పుం గ్రామకు, ఊరు, ధోని రశాత్ని జుంబూరుందలకిరాతుక , ముంద 

నివసనము, నం. ఏ. అ. న, 1,  సృృవాము, ఇల్లు; డి రం జూచి చేక నివారించుచు., +” వరాహా, ౨, 

' నీవసించుట లే. వస్త్రము. అ. ౧౬ 

నివసించే. సం. అ. (కి. ఉండు, వానముచేయు. నివారికము. సం. విణ, (అ. ఆ, ఆ) sas 

“క్ల ఎందు భరణి చెన్నొందు బహుస స్య దాయిని నివాసకుండు.. నం, ఏణ. (ఆ. సీకా, ఆ) 1. నివసించు 

. యందుక్" నివసింపం దగు నుఖార్థులు పుత్రా” | వాందు; డ్డి నో 

త మార్యం లా ఆ, రిం. 
నివాననముం సం, వెం త్కొ న. నిన 0 ష్ క 



' నివాశేదకాములు = లొనంగ 

నినా 

నివానము+ సం, వి, అ, పుం. 1. వానము కాపురము; | నివాళి సీయు, చే, అ. కి 

2, వస్త్రము; 3. గృవాము, ఇల్టు, “క, అసవమున 

కనీ నీదునిచానమునకు a నవశ్యంబును 

చే నానుదతిం బుత్తెంతు, సఖే ౨ భారం వీరా, ఒక 9 

ఆ రాగి, 

నివాసీ, సం, విణ, (న్, నీ. నొ కే, నివసించువాండు; 
జ (వ చ్రము) ధరించువాండు. 

నీవాళి. చే. వి. 1. సీరాజనము ఆరతి. “సీ సీరాజ 

నాఖిధ నెగడు నివాళి యారతి నాల, ,.” ఆం. 
భా ద్వి ౧౬% డై. భొ ౨ ఆ ౯౯; 2 

దీవము. “క కల్యాణ-పాత్రికల సాకల్యముగ 

నివాళు లునిచి గజీకలు ర్య కల్యాణంబులు 

వాడిరి.,.” రసీక, జ, ఆ, ౨౦౦. 

నివాళించే. చే. ఆ. శ్రీ అరతిచ్చు. ey పార్వతీ దేవి 

3 సేసె బహునిధములం) బలుకుందొయ్యలి రత్న 

దర్పణము చూపె శచి నివాళించె నుణిదీపనం 

చయమ్మును శేషశయనునిపట్టాభి షే క వేళ” కాశీ, 
అ, ౨౯౫౧ స కి" శే సీరాతిక్రము చేయు, 

నివాళి కలదానినిగాం జేయు. “సీ, అమరంగ 

నింద్రాణి యాఖండలుని నినాళించెడువసీండివ క్లైర 

మనంగ.” ద్వా. ఈ, ఆ. ౧౦౭, ఉరా. ¥, 

ఆ ౧౬౦; 2 దిళందుడుచు. “క, వనన్ఫవతి 

మాధవునిం బెడ గనుచు నివాళించ 'వై చుగమ 

కఫుజాళ్యా, పనిచేయం దగుతబుకుల, యనువున 
చెల్లెడలం బండుటాకులం డుల్లెన్,'” ల, వి, ఏ, 

అ. ౧౦౬ 38, తృణీకరించు, తిరస్క-_రించు, 

“కీ దివకాంతులు నుదరీలోచనముల భుర్ది ౦జి 
చేనియు నివాళించవలదె.”సాంబో. ఈ, ఆ ౧౨౨. 

నివాళిక దే, .వి. (నివాళి+ఇక-స్వ్యార్గమున.) ఆరతి 
“ద్వి. పనజలోచనలు నివాళిక లొనంగ,” రం. 
ర్క బాలః 2x. పు, (శ. ర, పాం 

నివాళీతము. సం- విణ. (అ, ఆ అ చుట్టంబడినది. 
(శ ర “వ,.,ప ప్రతిగృవాంగణ వ్ర, వ చేళనివాళిక 
వీరాజనంబులం శాకొనుచు,.౪*” బహి. ర్క 

we 
అ. ౧౩౯. పు 

నివాళివ శ్లైము. ద్వ. వి, '(నివాళిశబక్లెము ) నీరాజన 
పా రము చ చ, శ .నునోవారంబులె Ped నం 

ఖు 

భాను, క్క ఆ. ౬౧. 
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నివిడింకు. చే, స 

నిపీఠము, నం, వి, ఆ, నం l. 

నీవు 

= (నివాళిశవేయు) 1, 
ఆరతిచ్చు. “క. ధవళాంశుమండలమువిధి, నివా? 
సేయును లతాంగి నెమైగముకకున్ చైవ. ఆ 
అ. ౧౯; 2. వ్యాపించు. రీ నం చెక్కులందు 
నివాళి సేయు లేనగవులు తాటుకరుచి కొల్ల కోటు 
సేయు” విక్ర. రా ఆ. ౧౦౧. 

శీ (నివుడు థా) ెలికింజాచు, 
“క. అవయవము లెట్లు కూర్మము; నివిడించును 
లోని కడంచు...” భార శాం. ౫ ఆ. ౧౬౨, 

నివిస్తుండు. సం, విణ, (అ. ఆ. అ) 1. కూర్చున్న 

వాడు 9, వ్ర, వేళించినవాండు; స పట్టుదల 

కలవాడు; 4. వీక్నాగృత కలవాండు, 

పీరుగా  వేసీకోనిన 

జన్ని దము; 2. జన్నిదమును మేడలో “పీరుగా 
వేసికొనుటు వీణ, (అ. ఆ అ) కప్పుకొనః 
బడివది, ప్రావృతము, 

నివీతి, సం. విణ. (న్, నీ. న్.) నివీఠము గలవాందు, 
నివుడు. దే. అ. శ్రీ l. చిప్పిలు, ఇస్కవించు. “౪, 

అని దురంతళోకమును బొంది సెజ్జె, మేను వైచి 
కన్ను గొనలందు, నివుడున శ్తువారి వెన్చలకొలం 

కులు నిండ నిట్టు లకు విభుండు మజియుోో 

నిర్వ ౯, అ ౯౦; 2, వ్య_క్షమగు, స్ఫుట 
మగు. “మ. అవనీనాథుండు బిట్లు మేలుకొని 
కోపాటిోోవముల్ చూడ్కు_లకొ,  నివుడకొ 
దారుణవృష్తిం గాలయవనున్' వీశ్నీంచినన్ ... 

వి. ఫు. రా .ఆ. ౨౧; 8. ఛాయ, దీర నగు, క, 

శివునంగయవ్రీ నితియంగ, నవిరళముగం బట్టి పాశ 
నని కడు 'నెమ్మిన్, నివుడునవకల్పలలికల, పవిదినీ 
మృదుబాహులకలు పార్వతి కొహ్టున్.” క. సం, 

3, అ. ౫౬; ఉ కగు ఒవ్వు “కు వవిశత 
వ శ్రింశ క్ట కుత్ర త్త ్వవితానంబులకు నద్భవస్థా నంతై, 

నివ్వడురటోసణనంగతి, భవం డనునామంబు నీకు? 
బరంగు మహేశా.” శివ సా, రాగ; రీ మకు 

బుకు “చ, కవ వటు డించి యేం గునుకయా నుక 

గొంకులం చార్చి హలుడున్, నివిడినబొజ్ఞవై 
మిగులునిద్దపుదోవలి దట్టి డొల్లి రాందెవిచి,.. 
అము, ఓ, ఆ. రం. 6. వ్యాపించు, గక వీవీ 

ముట్టి ' ధరణియంకట, నివిడి మెజియుచుండు 
చివ్వనియళోరమ, . .” భార. ఆర. 8, ఆ, ౪౫8. 
చంద్రా ళ్, ఈ ౧౧.౫ 7. అతిశయించు "ది, 
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లీల సారణయుం దలిర్ప సం్రీతి, నివుడంగ,,,| రము పొ మనిన... భా. రా, యు. 15౫5౯; 
బస, 9, పు వండితా, దీవొ. ౭౫%. పు, 0 సమర్సించు,భ క్లితో నిచ్చు, “వ, గోతోక ' 

నివురు. చే. అ. కీ” అతిశయించు. “ద్వి అరాధ్యు చభారులు నివేదించుకానుక లంగీకరింపుచు. ౪” 

లాదిగా నలపజింగములు,దవిలి వండితవిభ దర్శిం ఊ రా, రా ఆ, ౨౯౪. భార, అ, జ, అ౨3 ౭. 

చువేడ్క.నిఫురంగ "eo gp పండితొ. దీకూ, గోల ని వేదిత, సం. ఏరా. (బు, తీ త బు నివేదించు వాండు. ప 

పు. స క్కి 1. వాక్సల్యాదులనే చేతితో రాచు. | నివేదికము. సం. విణ, (అ ఆ, అ). 1. తెబవండి 
“క, కర మనుర క్తిని మోము నివిరి తద్వ కాంత నది; 2. విన్న వింవంబడినది; 8. సమర్సించంబడినది. 
మెల్ల 'వెలందులు నంతక్కిపురనాసులు చెప్పిన | నివేదితవ్యము. సం. విణ. (ఆ ఆ,అ.) నివేదింపందగినది. 
విని. భాగ. ..ళు సం, ౨౨౫%. కాకీ ౫ |నివేది. సం. విణ, (గొ. నీ, న్) నివేదించువా(దు. 
ఆ ౨౨౦౬; 9. దువ్వు,సవరించు, “శా, , సాం ద్రా |నివేద్యమానము. సం, విణ, (అ. ఆ, అ) నివేదింపం 
మోదంబునం బకశ్షముల్ నివురువాస్తాంభోజ బడుచున్నది. 

యంగ్యంబునన్.” మైనం ౨, ఆ. ౧౦౫ సా. న్లివేద్యము. సం. అ. న, చేవకలకు సమర్నింపందగిన 
౨) ఈ ౨౨౫; 8, తుడుచుతొలంగించు. “ద్విం భోజనవదార్లము, నై చేద్యము. విణ, (అ ఆ ఆ.) 

నవభుర్శకణనుల నఖరాంకురములనివురుచు | 1. ఎతీయింపదగినది;. 8, సమర్చ్పింపందగినది; 8, 
ద్వి. వారిశ్చ. ఫూ. ౯59; పరి. విన్నవింపందగినది. 

నివుటు- బే. మి బూండిదుభస్మము. “గీ, నివుణు గవి న్పిజ్చేనము. సం. వ, ఆ. న, క, (ప, బేశము 
సీన మెఆజయనినివ్వునో లె.” భార. విరా, ఈ, ఆ. ఎగ చ్చుట; 8. చొప్పించుట; శ, ఇల్లు, నృవామః; 

౭౫%, శేయూర. 3, ఆ, ౧౯, డీ వానస్థానము ఉనికిపట్టు; ల్. వీడునశరము? 
నివృకము, సం. వి అ, న, ఉశ్తరీయము,వెబట్ట, 6 స్యంథావారము; 7. స్లితి,ఊనికి; ర. డొండుట; 

విణ. (అ, ఆ, అ. 1. ఆవరించంబడినది; 2. చెని విన్యాసము; 9, వార్చుందుట; 10. కూర్చుండం 

కప్వుకొనయబడినది. (వస్త్రము) బెట్టుట. 

నివృతి. సం. ఏ. ఇ. స్త్రీ, ఆవరించుట. నివేశము. సం. వి. అ, పుం, 1. ఇల్లు గృవామ్ము 2 
నివృ_క్తము. సం వి ఆ న, 1. మరలుట; డి, లేమి! ఊంచుట, విన్యాసము; 8. చొచ్చుట్ట ఓ 

అభావము; 9. మనస్సువిషయములనుండిమరలుట. | స్కంధావారము;. శిబిరము; ర్ స్థానము; 6 

విణ. (ఈ ఆ. అ). 1. మరలినది; 2. తొలంగి కూర్చుండుట; 7 విడియుట; రి, 'పెంట్లి, 

నది; 3. విషయములనుండి మరలినది. నివేస్తనము. సం, వి. ఆ, ను చుట్టుకొనుట. 

నిష్పత్తి. సం, వి, ఇ. స్త్రీ, 3. మరలుట్క 2 పోవుట, | నివ్వగిలు. వై. ఆ. క్రి. (నివ్వటించు ధా.) వెలువడు. 
నశించుట; శీ. విషయములయందు ప్రవర్తింప “ఫీ, శేలు సాంచిన నివ్వగిలుకతుకాంతులు జిగి 

కుండుట్కత్మ పవృ త్తి కీ ముక్తి, అవ్య ఇ. న చన్నులగ్రేవలం జేరువాజ.” శ్రీరం, మా, ౨౩ ఆ 

వనిలేమి. £09. 

నివేదకము. సం. విణ, (ఆ. దికా, ఆఎ 1. తెలుపు నివ్వటిందే. చై. స (క్రి, ఒవ్వునట్టు చేయు. “వీ. 

నది 2. ఇచ్చునది; శి, విన్న వించునది. డ్రై శ్యారివళ మైనకనచ్చిత్త మంతయు నినుచు 

నిచేదనము* నర. వి. అ. న 1, తెలుపుట, 2. సమ శారనమున నివ్వటించి.” పొండు, ౧) ఆ. ౯. 

ర్పించుట్య; 8. విన్న వించుట. నివ్వటీలు = నివ్వటిల్లు. 1. (అతిశయించు) “చ 

నిజేదనీయము. సం, విణ, (ఆ. ఆ, ఆ) నివేదింపందగినది.| "చమూవానగణళ,_క్తి నివ్వటీలు నవ్వలరాయనిశేర్చు 

నివేదయల్. సం. శతృ. ని వేదించుచున్న. 'పెంపునన్*” వను 3, ఈ ౫౧. విపు ౭. ఈ 

సివేదయమానము. నం. వీణ. (ఆ. ఆ. ఆఅ నివేదించు! ౨౯౧; రి. (కలుగు జనించు) “క, ఇనిక్టధమన్. 

చున్నది. '. నుత్పాతము, నివ్వటిలం దొడంగుటయును. , 

నివేదించే.. సం. న శీ ws విన్నవించు. వు, ఊఉ. నారి, &, అ, ౧౪౮; 3 (చ్యాపీంచు, త్ 

ఛరకుం “గాంచి మద్హ్భృత్తాళతంబు - నివేదించి, . ' కించ “క శ్రవ్వినం బ్రభ లెల్ల చాబ్యునివ్య 
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టిలగు వెలుగుచుండె నిధి,..” భర. అశ్వ. 

3,6 ౧; 4 (వర్ధిల్లు), కక నివ్వటిలు 

జగము లన్నియు, ఇెవ్వనివే నమ్హుకుందు ఇప్పుడు: 

గొలుకున్ * భార. శాం. ఈ, ఆ ౨౧౮. కాశీ, 

ఈ, ఆ ౮౧; ఈ, (ఒప్పు. “ఊఉ, ఎవ్వని "కెండబుద్ధి 

వరమేశుండు దాం గృహ చేని వట్టి దై, నివ్వ 

టిలుక గవిత్వరుచి .. . ” కవిరా, ౧, ఆ, ౧౦. 

నిప్వటిల్లుజనివ్వటిలు. వై. ఆ, కీ (నివ్వటీంచు థా) 

1. నిండారు. లనీ . నివ్వటిళ్ల ననంగ నిండాళి 

నన బూరటిల్లై నా సముములై యాల్లసిల్టు.” ఆం. 

భా శృ. 50౧; బీ. సీదించుం “ద్ని. అను 

నివ 

ర్యంబు నివ్వె ఆవనయలి ఆం, భా వ “౧౩౨, 

దశా, ౧౫) ఈ ౨౯౨; 2. మిక్కిలిభయము, 

“చ చెలువ మెన ంగినట్టి యలచి క్ర భవార్షి గ్ర 
| నూన పొళికర్ , పీకు గరా ee 

బాయనినిమ్వెజ యాత, మించలన్.” చంది, 
ఆజ Wy 

ర, ఆ, ౮౯ దశా, ఈ, ఆ ౧౦౮ లి, పార 

వశ్యము సంమోవాము. “డా నిక్క.ను యట్ల 

లేమిం గడు నిన్వెణ నవ్వర మేల వేండితిన్. 

విక్ర 5, ఆ. ౧౦. స్వా, ఆ ఒక్క 
భ్రాంతి. (శ ర్ఫ ర. (భయాదులవలని నిశ్చేష్టక,) 
(చూ నిక్వెజవడుం) 

సీచేతం గార్యము నివ్వటిల్లు* రం రా. యు, న్లివ్వైళంగు = నివ్వెజు. దే. వి. (నిడుషావెజంగు, 
(శ. ర నెప, ౨, ఆ. ౮౬; 3, ఒవ్వ; వ్ర వ,కా 

శించు. “ఫీ. సీ ఎవ్వనికడకంట నివ్వటి లెడు చు-డి, 
మానికసంపద లీనుచుండు ” భార. విరా. =, అ. 

౧౯౧. విక ర్క, అ, రాగ; ఓ. అతిశయించు. 

చద అ వినుచుం గలంగుహవృుదయంబునం 

దాపము*నివ్వటిల్ల న్విట్లను, ,.” భార. విరా. ౫ 

ఆ, ౨౩౬ ర్, వ్యాపించు. “మ మును సౌర 

భ్యము నివ్వటిల్లం నగి ఆలు 
లల్లన నోలిన్ వెడలంగ ...” భార, ఉద్యో, ౨౩ 
ఆ. ౧౧౦; 6. కలుగు జనించు. “గీ, ఉదయ 

వర్వతకటకగండోవ వలముల బతృమూల చృిదావ్యణ 

ప్రభవ మైన ెత్తు రనియెడువిచికిళ్స నివ్వటిల్ల, 

భషకిరణంి లొకకొన్ని ప్రా నభము” 
నాకీ ౧ ఈ ౧౨౫, 

కేం మిక్కిలి ఆశ్చర్యము. “న్కు అనినన్' నివ్వెఆిం 

నంది భూవిభుండు నానో యిట్టి రూనంబులంుగని 

నామో వినినామొ యం దయిన,,., అటంఛు 

దక్కాయి అ. దగగ. ఉ. రా. 38, అ, 
౬౭; 2. మిక్కి.లిభయము. “చ. పులిం బొడం 
గన్న వేళ్లగమివోలె సుయోధను నృగృసైనికుల్, 
దలంకి కలంగి నివ్వెఆయగుం దక్కినం జేష్టలు 
దక్కి ౨ భార భృ ౨ ఈ ౧౫౭; “3 
భాంతి. “ద్వి, నిలుకడ ఓ దప్పిన నివ్వెఆం గంజెోో 
విక్ణు. పూ. 9. (శ, ర్య ఢ& భయాదులవలని 
నిశ్చేష్టత. “క వెఆచఅచి వెగదువడి నివ్యెళం 
గందుచుం గుకుబలంబుసీరు లకని డృగ్గజ కంత 
నంత జాడలయ,నుజుక నదీనుతుండు దాం నుద్భృట 

భంగిన్,” భార. భీష్మ, ౨, అ, ౨౨౨. 

నివ్వరిముల్లు ద్వ. వి. కు. (నివ్వరిశాముల్లు) నీవార నివ్వెజవడు, ద్వ. ఆ, శ్రీః (నివ్వెజగావడు.) 1, 
భూకము, నివ్వరిధాన్యపుగింజచివరిముల్లు. “గీ. 

తల నివ్వరిముంటిచందమున మిగుల, 

గొంచెమై,..” అచ్చ. యు, ౧౬౦. :నివ్వ 
రులు. వై. వి అ. (సీవారు కృణ థాన్య 
ఏశేవము. “సీ. నివ్వరుల్ 'జబ్బనల్ నీరుకా 
వులు .. గీ.,,ఆది యగుపపేగు గల్లువ డ్లకని 
యింట్క నుండు... వాంస ౪, అ ౧౩౮. 

ప్రబంధ, ౧౧.౨. 

నివాళి ఆ నివాళి, (ఆరతి (శ. ర 

నొవ్యాళిపల్లెము = నివాళివగ్టెము. “ద్వి . నివాళి 
వశము” భల్లా ద్వి, ౧; భౌ. (శ రృ 
లే జె, వి, (నిండుశావెఆ) 1. మిక్కిలి ఆళ్ళ 

న ర్యృయుట' “0 హాలుహారుదుండును నిర్భరాశ్చ 

మిక్కి.లిభయవడు. “వ.., కోరవనై నికలం కలం 

గినమనంబులతోడ నివ్వెఆపడి యుండ” భార, 
వీరా. ఈ. ఆ, ౮౫. (“వి క్ర స్హమనననార్వేధనం 
జయకృ తాద్భయాత్ . *  అనిమూలము); & 

మిక్కిలి క కక్ష ఆవ్వీరుం డవ్వీ 

వుని కొవ్వును నానసై నైన్యసమితి క్రూ కూరోద్ధతి 
యున్, నివ్వటిలసీక ఖచలులు నివ్వెజరడ సమర 

శీళినిపుణత "మెజ సెన్ “భార. కర్ణం లిం 30%; 
లె, చేష్టలుదక్కు. “గీ, నీవు నుమ బోధింపంగా 
జీర్తు గాకు యివ్త హానల క్ఫురణా౦బు, నిట్రి దన్గయ. 
జము జేప్తమె యేమియా యెటుల్ కువీకి(, 

గాది నివ్యెజపఢిలిమి కమల గాభ, ” జ్ఞార తను 
“౪ ఆ, ౪03; ఓ భ్ఞాాంతివధుం (శర 1 
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నివ్వెజపజుచే. ద్వ, స శ్రీ" (నివ్వెజవడు ధా. 

చ్రే) భయపెట్టు. “క, సకియం గను మొజం 
మధుకర,చికుర నిజారామవాటిం జేరి వసూ 

నాం, బకభాటీశుకఫూగిటీ,  నికరాటీకనము 
మనము నివ్వెజవజుపన్.”వను. 3, ఆ ౧౧౭. 

నివ్వె ఆ పాటు. ద్వ. వి. (నిన్నె ఆపడుథా.) l. 

మిక్కి_లిభయము. “శీ, ఇట్లు పాండవనై న్యంబు 

"లెల్ల య గలంగి, యక్టడక్కడం బనుచుండ నక్క 

జంపు, కడిమి కచ్చెరువడి యొక్కకడకు వచ్చి, 

పాండుసూనులం ని ష్వెఆ పాటునొంద.” భార, భీవ్మ. 

౧, ఆ. ౨౯౪౭; రి మిక్కిలి ఆశ్చర్యము, ' న 

పొత్తులలో నున్నయొక్క_ చక్కనిబొలికనుం 

జూచి యొక్కి.ం౦త్రకడవు నివ్వెజు పాటున నిశ్చలుం 

డగుచు... ౫) ఆ ౨; 8. నిశ్చేష్టక “సీ, 
చిత్రరూపంబున ఇెలువున చేళొకో వతిమూ ర్తి 
నివ్వెజపాటు నొంచె” నిర్వ, ల అ. ౧౧౧; 

4. భాంతి, గనీ తొ ట్రి, లభయమునం ద్రవం 

7గణనలో లేక నవ్వెజ పాటుో wie 

దశా. ఈర. ఈ ౫. (3. కల స్వవ్నము. 

నిశ, సు వి, అ. సీ, L రాత్రి; 2. పసుపు, 

నిశమళము. సం, వి, అ. న కే వినుట; 8. చూచుట, 

నికాంకుశ. నం, వి, అం స్తీ ఒకజాలిబీఆళీ, 

నిశాంతేము. సం, వి. అ. పుం ప భాతము, చేకువ. న. 

ఇట్లు. విణ (అ. అ. అ మిక్కిలి శాొంక మైనది, 

నిశాకరము. సం. వి, అః పుం 1. కర్పూరము, 2. 
కోడి కుక్కు_టము. [వాడు చంద్రుండు. 

నిశాకరుండు, సం. వి, అ పుం రా శి ని కలిగించు 

నిశాచరము. సం. వి. ఈ పుం. 1. నక్క; 2. (గుడ్ల 
గూబ; 3, పాము, 4 చక్కవాకము. 

నిశాచర. సం, వి. ఈ. సీ. 1. రాతసీ; 2. అంక 
టాలు; లీ. అండునక్క; 4+ ఆడు సృుడ్గ్డపాబ; 

5. సెయికంటి అనుప పడీ. 

నిశాచరుండు. సం ఏ. అంపుం, కే దొంగ; 2, 

రాతనుండు, విణ. (అ. ఈ అ ర్యాత్రులందు 

తిరుగువాండు, 

నిశొటము, సం. వి, ఆం. పుం. స్ డ్రగూబం 

నికాటీ. చం, విం ఈ, స్త క రావనీ; గ్ల ఆంకు 

టాలు, 3. ఆడు స్రడ్లగూల, 

నిశాటుండు. నం, వి అ. పుం. 

(ఆ టిశా, అం రాత్రియందు తిరుగువాండు 
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రావతనుందడు విణ. 

నిశి 

నిశాకము, సం, విణ. (ఆ, ఆ, ఆ) మిక్కిలి వా౭డీ 
చవేయంబడినది. “క. అనుచు నిశాశాశుగములు, 

దనజునివై నేయ...” ఊం. వారి ౯ ఆ ౨6౦౦. 
నిశాత్యయము, సం. బి. ఆ, పుం. వ్రభాతము; వేకువ. 
నికొనము. నం వి అ న 1. వాండిచేయుట, జిం. 

మెయియగు పె పెట్టుట 

నిశానాథుండు. నం, వి అ పుం, రాత్రికిదొర = 

చంద్రుడు. ఇటే: నిశాధీశుండు, మొ. 

నిశానిశము, నం అవ్య, చతిరాత్రముం 

నిశాని = నిశానీ. ధ్వజము జెండా. “చ. తొలుశటీ 

దిక్కు-దీవుం లటం దోడనె భూధవునాజ్ఞ 
చేశానొ, మలయక నిల్చుతద్ధవళిమం బను తెల్ల 

నిశానిచేరువకొ, వెలిగౌడు పద్య రాగయుత 

వి తు తకాంచనకుంభఛీ మో యనక, జలరువా 

బాంధవుం డుదయకెల ము వెం గనుపర నయ్యె 

డన్ ఉట, హరిళ్చ. ౧, అ. ౩2. . 

నిశానీ, హిం వి, 1. గుబురు, చిన్నాము, “సీ, జిలుగు 
వీశాపట్టు చెంగావి ఇెఆంగల నిర్రాజరీనిశాసీల 

కరులు._ రంగా, ౧, ఆ ౧౫౬; ర జెండా, 

ధ్వజము “క* ఆరాచవారి మముక్, బారు 

నకుం దీర్చి యుక్క_పసిమినిశానీ, వారల చేతికి 
నిచ్చిన భూోరావావ మోర్చి దాని గొంటిను 

యీనిన్ఏ' రం. రా, ౨ ఆ. ౨౨౪; 8. వ్రేలి 

ముద్ర ద, (వః 

సై. హీం౦.వి. 1. చేతివ్రే లిము.ద ద్ర చేయువాడు, 

వ్రాలుచేయ లేనివాడు, (వా); నో రాజచివ్నా 

ములు ధరించి డవ్వుడు మొదలగునవి వాయించు 

వాడు. “సీ స్కీ నెమిం గో వెల నిశానీదారుగములు 
కర్నా చీడమారముల్నాదు సేయ." అని ౨,ఆ. ౨౯. 

నిశామణి, సం, వి ఇ. పుం ఓ చం ద్రుండు; ర్త 

మిణంగుటు:బుర్వు. ఖద్యోశము; 8. కర్పూరము. 

నీశామనము సం వి. అ, న 1, చూచుట 2 

వినుట; శీ. ఆలోచనము, 

నిశొనుము, సం. వి అ, పు, 1. చూచుట, 2. వినుట 

నిశారణము, సం. వి, అ న చంపుట్క మారణము, 

నిశారము. సం = నీశారము, 

నిశికము. సం. ని. అ, న ఇనుము, వీణా, (ఈ ఆ. అ.) 

1. మిక్కిలివాయి చేయబడినది 2. మెజుంన 
“పట్టుట [మెజుంగు పెట్టుట 
ye లు 

నిశిత. సం, వి ఇ స్త్రీ 1. వాండిచేయుట) 3, 



నికీ 

నిశీధము. శనం, వి. అ. పుం, జనులు చరుందు వేళ ౬ 

1. నదురేయి, న స 2. రాత్రి, శేయి. 

నిలీథిని. సం, ని, అ శ్రీః Re రాత్రి 

నిశుంభము. నం, వి, ట్ర ప్రం. 1. చంపుట 2 

హీంసించుట, 

నిశుంభి. గం. ఏణ. (న్, నీ, న్) చంపువా:డు, 

నిశ్న్చయనీయము. సం. విణ. (అ. ఆ. అ) నిశ్చ 

యింవందగినది, 

నిశ్చయము, సం, వి, ఆ, పుం. 1. నిర్ణయము; ర 

సీద్ధాంతము; ర. కన్చక కలుగుట; ఉ. అలంకార 
'ఖీదము, 

నిశ్చయించు, సం న, క్రి. నిర్ణయించు, స్థిరవజు 

“చ, ఇది శతవృద్ధ ప యిప్పుడు IR 

బొండా నిట్టు చీము దుము కుల్బప్రయు_క్ష మగు 

చున్నననాతనథర్త, మిశ్తెటం)గ " దహానకర్ష 

మొల్ల మది 7ానిదిగా మును నిశ్చయించి ప 

మొదలిటినా రొనర్పువిధముం గొనియాడితి 

మేము ఇయ్యెడన్.” భార, విరా, ౧, ఆ. ద ౭౯. 

కాళింది. ౬) అ. ౨౪౬. 

నిశ్చల. సం, వి, అం స్తీ" భూమి, 

నిశ్చలము. సం, విణ. (అ అ. అ) 1. కదలనిది, 

స్థిరము; 2. మాణనిది. 

నిశ్చాయకు(డు, సం. విణ, (అ. యికొ, అ) నిశ్చ 

యించు బొండు [(వాండు. 

నిళ్చాయి. నం. విణ. (న్, నీ. న్.) నిశ్చయించు 

నిశ్చింఠము. నం. అవ్య. ఆ న. చింశలేమి నిర్వి 

వారముం “మ...వచినపెం పొవ్పంగ బాపి 

కుం డరిగె నిళ్చింతంబునం బోరికిన్.”” భార 
ఫీష్మ- ౧, ఈ ౯౪, భార.విరా, 3, ఆ. 3౦. 

విణ. (ఆ. ఆ. అ.) చింకలేనిది. 

నిశ్చితము నం. వి. వి ఆ న, నిశ్చయము. క్రీ" 

వికి, he మ 2, రూఢిగా; విణ, (అ, ఆ. అ) 

[స ౧కల్పము. 

నిశ్చిత. సం. వి, ఇ. స్త్రీ 1. నిశ్చయమ్ము 2. + దృఢ 

నిశ్చిన్వల్ = సం. శత్రు. నిశ్చయించు చున్న. 
నిశ్చిన్నానము. సం. విణ. (ఆఅ, ఆ అ నిశ్చయించు 

చున్నది. 
నిశ్సీయమ నము, సం. విణ, (అ ఆ అ) నిశ్చ 

యుంచ"ణబడుచున్నది. (వాడు. 

నిశ్చేశ సం. విణ. (బు, త్ర బు విశ్చయిరచు 
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నిశ్చీతవ్యము, సం. జు నిశ్చయనీయము. 
నిశ్చేయము* సం. = నిశ్నయనీయము, 
నిశ్చేష్టము. సం. వీణ, (అ. ఈ అ) చేన్లలు లేనిది, 
నిశ్చేష్టితుడు. సం, విణ, (అ. అ, అ) 'చేక్టలు 

దక్కిన వాండు, 

న మము* నం. వి, అ. పుం, అధికపరి శ్ర, మము 

నిశ ను సం, వీ. ఈ స్త్రీ నిచ్చెన, 

నాణెం నం. విఖ ఈ స్త! నిచ్చెన; 2. ఖర్జూర 

వృషము, 

నిశేయసము సం, వి. అనం 1. మేలు, మంగ 

ళము; 2. మోశము. విణ. (అ. ఆ అ) శే స (అ. ఆ. అ) శ్రేష్థ 
నిశ్వసనము, నం. వి, అన నిట్రూర్చుట, 

నిశ్వసించు. సం. అ క్రి. 11. నిట్టూర్పు విడుచు. 

“హీ వది aes బూజవె వావిలి కనులాశ్నీ 

గనం దిలకంబు పూచె,” వరావా 3, ఆ. రాం; 

2, ఊర్పు లోవపలికింగొను; త, ఊర్పు వెలుపలి! 
విడుచు, 

నిశ్వసికము. సం వి. ఆ న నిశ్వానము. విణ, 

(అ. ఆ. అ నిట్టూర్పుపుచ్చినది, నిశ్వసించి నది 

నిశ్వాసము. సం, వి. అ. ఫు నిట్టూర్పు, 

నిశ్వాసించే. సం. అ. డ్కీ* నిట్టూర్పు విడుచు, 

“ మ వనితల్ నవ్వయం శెరిలింవం గన 

నిశ్వాసింవం గానం బొన్కర్ప నరల్నన్.”.,, 

రామా ౧, ఈ ౧౯౦. 

నిశ్శ్ళంకుండు. సం, విణ, (న్. న్. నీ) 1. భయము 
లేనివాడు; 2. సంజేవాము లేనివాందు. 

నిశ్శబ్దము. సం. అవ్య. అవ్య. అన సద్దు లేమి, 

విణ. (అ. ఆ అ 1. సద్దులేనిది 2 మిన్న 
కుండునది. 

నిశ్ళమము, సం, అవ్య. అ న కాంలిలేమి. విణ, 

(అ. ఆ అఎ) శాంతిలేనిది. = 

నిశ్శరణము, నం, విణ, (ఆఅ. ఆ. అ) 1. రతకము 

లేనిది; 2. ఇల్లు'లేనిది. 

నిశ్శ్ళలాకము. సం, వి, అ. న ఏకాంకస్లలము. విణ 
(అ. అ, అ) 1. నిర్భనము, వీకాంఠమైనది;. 2, 
శోలాకము "లేనిది, 

నిశ్శల్యము, నం. విణ. (ఆ. అ. అ) శల్యము శేనిది, 
నిశ్శేషవజబే. మి. స శ్ర" మిగులకండంజేయు 

“గీ. చిక్కు బాకీలు సిద నిళ్ళేచుజనెం ట్రీ 
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దినము కాం తెల్ల, ెక్తుకెక్తున నడశె యిక్టియే వస్త పుంజందం, బోయన్న మదన్గనిక్ళతిం, 
దుర్వ ఎత్తి నతండు. ' నిరం. ౨ ఆ ౧౧౬. జేయు ననుట యుంతయుళు నిషిద్ధము గాడే? 

నిసేషము. సం. (క్ర, విణ, అంతయు, సర్వము, విణ, భార. విరా. ౨, ఆ, కళా. 
(అ, అ, అ) మీగులు లేనిఏ, నిషిధ్యల్ = నం శం నిషేధించుచున్న, 

నిక్శోధ్యము. సం. వణ. (ఈ ఆ. ఆం శుద్ధి చేయం నిషిధ్యమానము, సం, విణ, (అ, ఆ. ఆం నిషేధింవం 
బడినది. బడుచున్నది. 

నీకీ శి పసందు. నం విణ, (అ. ఆ. అ) 1. కాంతిలేని నిషీదజ్. సం శ క. కూరుచున 

poo 2. సంవద లేని నా౭డు. 
నివూదనము, సం. వి, అ. న చంపుట్క వధము విణ. 

నిషంగధి. సం. వి, ఇ, పుం. 1. కౌఠరింక 2 విలు (ఆ. ఆ. అ) చంఫునది. 
కాండు; తి. సారథి; కే, రథము 5, తృణము; 6 |నిళ్షేకము. సం. వి. అ పుం. 1 మిక్కి. లికడుఫుట; 

జ 
మూపు. 2, కాతుట్క ఎస్రవించుట, 3. గర్భాధానము; ర్వీ 

నిషంగము. నం, పి. ఆ, పుం. 1. అములపొది; డి కల్తి! చలుట. 
య 

ఏ. మిక్కిలి సంగము, నిషేచనము. నం, సి ఆ న.జనీే క్ని కము. 

నిషంగి. సం విణ. (న్. ణీ న్ ఏ) 1 విలుకాండు; నిషేవ. సం. విణ, (బు. తీ. బు) నిషేధించువాండు. 
2. ఖడధార; 3. అత్వంతనంగ న్ = = ఖడ్గథారి; త, అత్యంతసంగ ము కలవాండు, ని'షేద్ధవ్యము. సం. విణ. (ఆ. ఆ. అ నిషేధింవం 

నిషణ్ణుడు. సం విణ, (అ. ఆ. అ) శే, కూర్చున్న దగినది. 

వాండు; 2, ఊన్నవాండు. నిషేధకము. నం. విణ, (అ. ధీ కొ. అ.) నిషేధించునది 
నిషద్య, సం. ఏ, ఆ, న్స వ్ అంగడి; ర, కూర్చు౦ న్న 'షేధత్. నం. శతం నిషే షేధించుచున్న . + 

డుట్య తె, చిన్నమంచము; కీ. అంగోడిపీధి. నిచేధనీయము. సం విణ. (ఆ. ఆ. అ) నిషేధిందం 
నిషద్భర. సం. వి. ఆ. స్తీ" రాం దగినది. 

నిమద్వరము. సం. పి, అ. పుం. బురద, కర్వమము నిషేధము. సం, వి అ, పుం కే, నివారణము; డి 

నిషధము. సం. వి, అ, పుం. 1. ఒకచేశము; 2 ఒక నిరాకరణము; లీ. మరలించుట; శ. ఈపని చేయం 

కొండు ఏల (అ ఆ. ఆ కఠినము. గూడ దని 'తెలుపువేద వాక్యాదికము. 

నిషా. హిం, వి మత్తు, నిషేధించే. సం. స. శ్రీ కూడ దని చెవ్వు ఫ్రై, తోసి 

నిహెదనము, నం. ఏ, ఆ, న. కూర్చుండ బెట్టుట. పుచ్చు. “వ... వాంసాభీముఖు మైనయా క త్ర (రం 

నిహాదము. సం. వి. అ. పుం 1. ఒకచేశము; 2. సష్ప| _బెద్దలు నిషేథింకురుసుమో. ౪ నై నీ ra 

స్వరములలో కడపటిది. (సంగీ) నిషేధిత. సం.కానిషే ద్దు 

నిషోడది. సం వి. న్. పుం, మావటివాండు. ఈ. స్తీ. నిషేధిక్రము, సం, పణ. (ఆ. ఆ. అ నిషేధింపబడినది. 
1. నిమోద స్తీ ; 2 చండాల స్త్రీ, విణ, (న్నీన్ఎ ని షేధితవ్యము. సం, విణ, (అ. అ అ నిషేథింపం 

క. కూర్చుండువాండు; 2, ఉండువాండు, దగినది. 

నిహిదికము, సం.వి అ.న, కూర్చుండం బెట్టుట. నిషేధ్యము. సం.=ని"వేధితవ్యము. 

విణ, (అ. ఆ. అ) కూర్చుండంబెట్టంబడినది.. | స్రిషేవణము, సం. వి.. అ న. 1, కొలువు నేవ; 2. 

నిమాదుండు. సం, వి అ, పుం, 1. బోయచాండు; 2.| (వ్రృతాదులను) చేయుట; లే, (అవారాదికమును) 

చండాలుడు జో . అనుభవించుట. 

నిషిక్తముం సం, విణ, (ఆ. ఆ. అ) 1. మిక్కిలి నిషేవిశము. సం. విణ. (అ. ఆ, ఆం) 1. కొలంవం 

తడుపయిడినది; 2, గర్భాదులం దుంచంబడినది. | బడినది 5, ఆనుభవింపంబడినది; తీ. ఆచరింపంుడి 

(శుక్రము, మొ. ); 8. గర్భాధానము వేయం| నది. (వ,తాదికము,) 

బడినవ (స్తీ . నిషేవ్యము. ? సం. పణ, (అ. ఆ. అ చీసింవందగినది. 

నిషిధము. నం. విణ (అ. ఆ ఆం నిషేధింపంబడినది. | నివ్యము. నం. వ. ఈ పున 1. మాడ్క వదు 

“కు నాయుంన్న బొము దలంవ, యీయొడ భీభీర| నాజుమావనులు థూన్లిక గలబంగారునానోము; 

Illa Ol 
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రి ట్రంకము; ఏ. దీనారము; కీ, బంగారు; 5. వక | నిమ్మక్షము. సం విణ. (ఆ ఆ అ) 1 నిసా 

కము; 6. బంగారు పార ము; 7. చలము, నాలుగు 

కర్ణ ములయొత్తు. 

నివ్య-_ర్తన్ము* సం. వి, అ, న, క్తిరించుట, ఛేదించుట. 

నిమ్మ-ర్ష కాము, సం వి, ఆన, 1. ఊడంబెజుకుట) 

నిస్సారణము; డి, నిశ్చయిం చుటు 

నివ్కర్షము. సం. వి, ఆ. పుం. 11, నిస్సారణము; ది. 

సారాంశము; 8. ise 

నిష్క_ర్ది ంచే. సం, స. క్రి. నిశ్చయించు. (శ, ర) 
నిమ్మళం సం. వి, ఆ. క్ర ముట్టుడిగనయా౭డుది. 
నిష్కుళము. నం, క (అ ఆ ఉట) కే కళలు 

లేనిది. (చం, ద బింబము. మొ.) 2, వీర్యము లేనిది; 
8, భాగములు లేనివి, సంవూర్హ ము. ((బృవ్యము.) 

నిష్యా-రణము, సం. విణ, (అ. ఆ, అం) 1. కారణము 

లేనిది, నిస్తే తుకము; 2 ఒక కారణమువలన కలుగ 

నిది, సనాజము, 

చిష్యూసము. సం. వి, అ. పుం, 1, వెడలుట; 2. 'వెడలం 
గొట్టుట 8. మేడ 'మొదలగవానిమాంది బహిః 

ప్రదేశము. 

నిహ్మా-సీ. నం. వణ. (న్, నీ. న్) 1. వెట్టవాండు; 

2 “వెళ్ల ంొట్టువాండుం 
నిష్కూ-సీఠము, సం, విణ, (ఆ. ఆ. అ) 1. వెడలం 

గొట్టంబడీనది; ద ఉంచంబడినది, 

నిష్కి-ం౦చను(డు. సం విణ, (అ. ఆ అ 1. ఏమియు 

లేనివాడు, దర్శిద్రుండు; డి, పొందందగినది లేని 

వాడు ఆ ప్తకాముండుం 

నిమ్మటము. సం. వి. అ. పుం 1. అంత్రీపురము; 2. 

కలుపు కచాటమ్ము 8, మడి, కేదారము. ఓ. ఇంటి 

తోంటు గృహారామము. 
నిమ్ము టీ. సం. వి. ఈ, శ్రీం ఏలకీ'. (వాడు. 

నిష్ము..లీనుడు. సం. విణ, (అ. అ. అ) నీచపంశము 
నిమ్మ-వాము. సం ఏ, అ, పుం. తొొజ్ల, కోటరము. 

నిష్కా-టము. సం, విణ, (అ. అ, అఎకవటము లేనిది, 

నిమ్మ్భృతేము, సం. వి, ఆనం 1. ప్రాయళ్సి త్తము; 
2, నం కేకనలము,. విణ. (ఆఅ ఆ. అఎ శే చేయం 

బడినది; 2. ప్రాయళ్ళి త్రము చవేయంబడినదిి 8 

aus కీ నొందినది. 

నిమ్యతి. సం, వి ఇ. స్తీ 1. (బుణాదులనుండి) 

క్స్ డ్రై స్రాయళ్సి త్ర తము, నిణ. (ఇ) కృతి 
క్యు 

తము, వెడలింవంబడినది; 2. ,సారముగాం దీయం 
బడినది; 9. నిశ్చుయించంబడినది. 

నిమ్యై-వల్యను, సం. విణ, (అ. ఈ అ.) క్షే, శేవలము; 

డి, -మోతహీనము. 

నిమ్కోమణము- సం. ఆ. l. (వంద్ధుమొ, 

వాని తోలు జలుచుట; ఫౌట్టుదీయుట,; ర 
నిస్పారణ ము, వెలికి:దీయుట 

గ్ 
క Na ~~ 

నిపో-షము. సం. వి. ఆ, err ees 

నిమ్క_.ముణము. సం ని. అ. న 1. వెడలి కోన్ఫట్య ఏ, 

పోడశసంస్కా_రములలో నొకటి. 

నిమ్క-ముణిక, సం. ఏ. ఆ. స్త్రీ. పోడశసంస్కా_రము 
లలో నొకటి, నిష్క్రమణము. 

నిమ్మ)మ్ = సం. శ్నత్త. నిన్కుమించుచున్న, 
నిమృ-)మము. నం. పి, అ. పుం, శే. 'వెడలిపోపుట; 2, 

శిశువును వాల్లవమాసమునం గాని మూండవమాస 

మునం గాని మొదటిసారి యింటినుండి బయటికి 

దీసికొనివచ్చి సూర్యదంద్రాగ్ను లదర్శనము చేయిం 
చుట. (ఇది పోడళసంస్కారములలో నొకటి) 

ల. కులభ్రంశము; శ దధ్ధీశక్తి (శుశ్రూము శవ 
౬౭నము గ్రృవాణాము, ధారణము, ఊవా అపో 

పాము, ఆర్థవిజ్ఞానము, త్త గ కాను అను ఎని 

మిదిగుణములు గలది. 

నిష్క_ మించు. సం, అ, కీ” పెడలివోోవు. 

నిమ్మ_)యము. సం, వి. అ. పుం 1. భృత్కి వేతనము; 
ర వినిమయ్యాద్రవ్యము; లే. వినిమయము; జీ 

మూల్యము, వెల; వెల; లీ. వెలకుం నొనుట, శ్రయము; 

6. అమ్మట, విక్రయము; . వరాదీన మోప దానిని 

వ వ్రతిఫం మిచ్చి న రీ. బరాధీన మగు 

ని విడిపించుట కిచ్చు ప్ర, వ,తిఫలము; ర్త చ త్యుప 

కారము; 10. సానుర్ల న్చ్రముః 12. బయలు వెడలుట, 

నిర్హ మనమ్యు 19. (బ్ర,వానునంధానము, 

యోగము, 

నిమ్మా )ంకము. సం. విణ (4, ఆ అం నిమ్క.) 
మించినది. 

నిఘ్మో_)ంతి. సం. వి. ఇ. స్త్రీ. నిమ్క_మించుట. 
నవ్య నల్ * సం శత త్ర, నిమ్మ... )మించుచున్న, 

నిష్టంకము. సం. వి, కస్త షల. మధువర్క.-ము. 
(అతిధులకు తేజ పండ్లు "పెరు మొదలైనవి 

యొసంగుట్స; 2. ఎదుర్కొనుట, 

కుది 
థి 
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౫0 
సీష్ట్ర 

నిష్టంకించే. సం. లు క్షి . మార్క్ను, తా౭కు. 

“శా, నిష్టంకించి శశాంకశేఖరుండు గాండీవాయః 
ధుండున్, "a *సాదృ్భశళ్యం బద్భృశృంబుగా, ముప్తి 

ముష్టి రణంబు *వేసిరి,,.” హర. ౭, ఆ. ౮౬, 

హంతా £9 ర, కం 

నిష్టైోనకము, సం. వి, అ, పుం. మొజు, అఆ _ర్తఢ్వసిం 

నిహపము, నం, వి, ఆ పుం |. era వెచ్చ 

చేయుట; 2. వరితావము, దుఃఖము, “క ...నుజనో, 
ఎవం డగుగురుని తెగుటకు, నిషస్టాపము6 బండా 
న లెల్లన్* భారం బ్రో. ౧, ఆ. ౭౮ 

నిష్ట సం. వి. ఆ. శ్రీ. 1, ఉనికి * వలి మ చేటు, 
నాళము; తి. తుది, సమా ప్రీ; 4. Wri ర్, 

యాచన, వేంజికోలు; 6, ఆన క్షి 7. నిలుకడ; ర. 
ఆధారము; 9, పృస్తుకకథాసమా క్షిరాబ మగు 
సంధివిశేషము. (నాట్య. yj; 10. ధ ర్తాదులయందలి 

గోర నమ్మిక; 11. నిశ్చయము, 'అవధారణము. 
శక సంళేయిత నంవేదనంబు, మనను కృత్యంబ 

యి క్కార్యమునను నొండ్దు, సొరవు నిష్థ బుద్ధిన 

యం జొరంగ చేర, విత్తెజంగున కప రంజు తెటీల 

కొనుము.” భార. అశ్వ. ౨ ఆ. ౨౯. 

నిష్టము. సం. విణ. (అ. ఆ, ఆఅ ఉన్నది, “*వ,.. 

నిష్ప _త్తిధర్శ ౦బునందు నిష్థుండును విద్యాసహాో 

యుండునునైె...” భార శాం. ౬, ఆ. ర౧౩ి. 
నిష్థౌనము. నం, వి అ= న, క, పాలు పీండి "బెల్లము 

కలిపి వందడెడువదార్లము, 2. తేమనము, లిమనము. 

నిష్టించేు. సం. అ. క్రి" శృద్ధవహించు. డి, జెల 

కొని మము! ట్రోవ నిష్టించి శావం దలంచి... 

పండితా. పురా. ౧౩౪౭. పు. న, కి" నిర్ణ యించు. 

“క్క అని నిష్టించి పలుక నృష్వినుతచరిత్రు ండు. .. 

తపమునన మేలాందెన్*”” భార అక్ష. ౨ 
ఆఅ. ౮౨ ఏ, ఈ ౯౫, 

నిష్టిభము. సం, విణ, (అ...ఆ. అఎ L ఉన్నది 

చక్కు నున్నది; 2. శ్రద్ద గలది; లి. నిలుకడ 

గలది; క నిర్ణయింపయడినపే! 

నిష్టీవనము. సం, మ తను తమరు 
నిష్టీవము. సంం వి, అ. పుం, జ నిష్టీవనము, 

నిష్టిబిథము. సం. వ. అ. న, = నిష్టీవనము, 
నిష్టురము సం. ఏ. ఆ. న 1. పరువవచననము; 2 

అమంగళభవచనము, విణ, (అ, ఆ. ఆఎ 1. కఠిన 

"మైనది; 2. అనుంగళకర "మైనది. 
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ని ష్టేవనము. నం, = నిష్టీపనము, క 
ని ష్టేవము. సం, = నిష్టీపము. ' 

నిష్థ్యూతము. సం. వ ఆ న, డమియుట. విణ, 

(ఆ. ఆ. అ) ఉమియంబడివది. +. 
నిష్ట్యూతి. సం. వి. ఇ. స్తీ సీ. ఊమియుట. 
నిష్టాతుండు సం. విణ, ఆ, అ) 1. వ చవీణుండు, 

నేర్పరి 2. పారంగతుడు ఫూ ర్ చేర్చిన 
వాడు. 

నిమ్షుండుం సం, = నిహ్టైతుండు. 

నిష్పకష్టము. సం. విణ, (అ, ఆ, అ) 11. మిక్కిలి 
పక్టి 'మెనద్సి. 2. కపహోయముగా కావంబడినపి, 
కరథితముం 

నిష్పత్తి. సం, వి, ఇ. స్రీ" 1 పుట్టుకు ఉఊక్ప ర్తి; 

2. సిద్ది, చెజవేజుట; ర. పండుట, పరువము; 
శీ సంబంధము; సామ్యము, (గణిత 

నివద్యమానము, సం, విణ. (అ. ఆ, అ కలుగు 

చున్నది. 

నిన్నున్నము. నం, విణ, (అ, ఆ. అ) పే కలిగినది, 

ఉక్నన్న ము; 2. సిద్ధించినది, నెజివేతినదిం 
నివృవనము. సం. వి. అ. న. చేట 'మొదలనువానిచే 

వైరుగుటం 

నిప్పాదక ము. నం. విణ, (ఆ. దికా. అ) కలిగించునది. 

నిప్పాదన. సం. వి. ఆ స్తీ. 1. కలిగించుట ఉప్ప 
తిలంజేయుట; బీ. ఇెఆ'వేరు నటం 

నిప్పాదనము. సం, వ. ఈ న, = నిప్పాదన, " 

నిహ్పిదనీయము, సం, విణ, (అ. ఈ ఆ) వ్ 
దగినదిం 

నిష్పాదయమానమనుం నం, విణ, (అ. అ. అం) నిసా 

దించుచున్న ది. 

నిప్పాదయిత్ర. సర, ఏణం (బు. శ్ర 

దించువాండు, 

నిష్పాదయిత్రవ్యము, సం, ఇ నిష్సోదనీయముః 
నిస్పాదించే, సం. స, క్రి 1, కలిగించు 2. ఇజ వేర్చు, 

నిష్పాదితము, సం. విణ, (ఈ ఆ, ఆఎ వే కలిగించ 

బడినది; 2. నెజ వేర్నంబడినది. 

నిపహ్పాద్య మానము, నం. = నిపహ్పాదయమానము. 

నిహ్పాద్యము, సం. = నిప్పాదనీయము. ం 
నిపహోవమ= సం, వ. అ పుం 1. (థాశ్యాదులను) 

ఎగురంబోయంట) తూక్చెత్తుట, 2. చెరుగుట; లే. 

చేట మొదలగువానిగాలి, కు "పెసలు లోనగు 

* బు నిష్పా 
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వాన్సిపొట్టు; ర. అనుములుకో; 6. 'పెద్దబొ బ్బరలుశ, 

7. పొల్లు, విణ. (అ. ఆ, అ) నిక్చిశము. 

నీహ్పావలము. సం, విణ, (అ. ఆ, అ) ఓ. చెరుగం 

బడినది; 2. తూశ్చి క్తంబడినది, 
నిష్పిషముః, సం, విణ, (అ, ఆ అ 1. మిక్కిలి 

నలగయొట్టయుడినది; ఓ. చక్క_లూా నూజంబడినదిం 

నిష్పీడనము, సం, వి. అ న 1. పినుకుట; 2. పిండుట; 
3. పీడించుట్క; 4. మర్దించుట. 

నిష్పేషణము. నం వి అ. న. 1. చక్కగా 

నూజుట; 2. చూర్ణమువేయుట; లే. నిప్పీడనము. 

నిప్పేషము. నం, వి. అ పుం. = నీప్పేషణము, 

నివ్ప)యోజనము. సం వి, అవ్య, ఆ. నం వయో 

జనములేమి, విణ, (ఆఅ, అ. అ) ప్రయోజనము 

లేనిది. 

నిన)చాణము. సం వి అ న చలువవేయని 

శ్ _క్రబట్టం 

నిన్ను )వాణి. సం, విణ, (ఊడ చలువచేయనిది, 

త్తని. (వస్త్రము) 
నివ్భల. నం, వి, అం స్రీ ముట్టుడిగనయాండుది, 

నిన్ఫలము. సం. విణ, (అ. ఆ. అ) ఫలము లేనిది. 
నిష్యందము. సం, వి, అ. పుం. 1. సృవించుట, 

కాలుట; 2. చ్రవాహము; 3 వృతూదులవట్ట 

నుండి కాజుద్రసము; రసము, నిణ, (అ, ఈ ఆఅ) 

చ్రనించునది. 

నివ్యందె. సం, విణ. (న్. నీ. న్ఎ 1, స్రవించునది; 
ర, రసము కలది; లే ఒలికించునది. 

నివృందము, సం, విణ. (న్. నీ. న్) కొంచెమైనను 

కదలిక లేనిది. 
నిసర్ణము, సం. వి, అ. పుం, 1. స్వభావము; 2, 

is 3, సృజించుట్క సృష్టి; ఓ, విడుచుట; 

నిని. వై. ఏ. (సం నిశా.) 1. ఆర్థర్మాత్సము. (శర; 

ఓ: రాత్రి. “క, అని తలంచి బుచ్చి... ఒకముదు 

పార్కతనిచే నిప్పించి నగర సొచ్చి నిసి చనన్,” 
ఆము, ౨, ఆ. ౮కి. వక్క బీ ఈ ౧౦౫, 

నిసివెలుంగు. ద్వం వి. (నిసీ+- వెలుంగు) చర్మద్బుఃడు. 

(శ. ర 

నినుంగు. వె. వి. (సం. శిశుః. త. నినువు, ) 1. శికువ్చు 

బిడ్డ, ' 'వ. .. గాధిప్పుతు శ్రు,నిమాందిమై త్రియుం దల్లి 

తో ఆంగునిసుంగుమించోూరుణ్యంబిచ చెయను! 

720 నిసొ 
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కి శరుం ౨ ఈ గరగ ఆచ్చం యు, ౧6౪; 
రె వనీ, మొదలగు వానిపిల్ల. “కీ నిను వనంగన 

బిల్లి నా నినుం గనంగల గూన యనలను గందు 

నాం గొదమ ss డిర్భగర్భకములు గాన 

చెలియ వలయు” ఆం, భె ద్వి, ౯౯. 

నిసువు = నిసుంగుం 1, శిశువు, బిడ్డ, “ఫీ, నినువువై 
వసుపునూనియ జిడ్డు లంటినచిటీకమ్చికణుమాపుటీర 

తోడ.” శుక, ళో ఆ, 3౮, వార ౨ ఆ, గర, 

2, అంకురము. “సీ, మొక్క_ "మోక నిసువు 
మొలక మో సనంగ నంక్రురమునకుం బేట్ణు,.,” 
ఆం. సం. ph 2; ఏ. వశీ మొ, వానిపిల్ల, అం, 

Ann ద్వి ౯౯+ 

నిసృష్టము. సం విణ. (అ. ఆ. అ) 1. విడువ 
బడినది? 2, ఈయంబడినది; సృజింవబడినది; 

డీ ఉంచబడినది; ర్. చాంచంబడినది; 6. మధ్య 

స్థము ఒకపశ్మున ఆభిమానము "లేక సమానముగా 

నుండునది. [ సహింవంబడినది, 

నిసోఢము, సం, విణ. (అ. ఆ. ఆ.) మిక్కిలి 

నిస్తబ్ధము. సం, విణ. (అ. అ. అ.) కే. నిలిచినది, 
అంగినది; 2. నిశ్నేవ్తము. 

నిస్తరణము. నం వి. అ. న. 1. 

మము; 2. తరణము దాంటుట,; 

తెలిసికొనుట; 4. ఉపాయము. 

నిస్తరించే,. సం. స, శీ 1. దాటు తొలణించు 

కొను. “వ, ధృ త్యాలంబనంబునంగ దా యయాతి 

యాపద నిస్తరించె” భార. శాం. ౬, ఆ 82, 
భారం విరా. ౨ ఆ, ౨౨౪; 8, చాంటించు, 

కరింవజేయు. ద్వా, ర, అ 4% దశ ౧౫) 
ఆ. 9, 

నిస్హర్హ ణము. నం, వీ, అ, న చంపుట, మారణము. 

నిస్తలము* సం, వి, అవ్య, అ. న తలాభానము, విణ 

(అ. ఆ. అ) 1. తలములేనిది. అడునులేనిది; 2 . 
వర్తులము, గుండ నిది; ల నిలుకడలేనిది చంచలము, 

నీస్తారకము. సం, విణ, (అ. రికా, ఆ.) 'దాంటించునది. 

నిస్తారణము, నం వి అ, న 1. దొంటించుట; 2 

కష్టైోదులనుండీ ఉఊదరిందచుటం 

నిస్తారము, సం, వి, అ, పుం. 1, దాంటుట,; ల కమా 

దులనుండీ తక్చించుకొొనుట్య; ల. ఉపాయము; 

ఓ మాతను ర్. బుణాదులను ఫూక్తిగా 
చెల్లించుట, 

వెలువడుట, నిర్గ 

ర, పూర్ణ ముగా 
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ని స్టీర్ణము. సం. విణ. (అ. ఆ. అ) కే. దా(టయబడినది; నిస్సత్తువ. వై. వి, (నం. నిస్ఫత్వం _ శ క్లిలేమి, 
2, కష్టైదులనుండి తప్పీించంబడినది; 3. చెజవేర్చం ఆశ క్షి శర శ్రా ఓ 

బడనిది. “క. మతి మజచి యనిస్తీర్ణ, ప్రతిజ్ఞాం 
డగ వానికోవఫటుదహాన మని.ర్షతమము వడి నర 

ణినము, లితదవహానమపోలె నాక డేహము 

నేర్చున్.” భార. ఆది, ౭, ఆ. ౧౪౨. 

నిస్తమము* సం. విణ, (అ. ఆ ఆ) 1. పొట్టుతీసినది; 

2. నిర్మలము; ర, లఘువైనది, లేలికయెనది. 

నిన్తుషితము. సం. విణ. (ఈ ఆ. అ) శే. విడువ 

బడినది; 2. పొట్టులేనిదిగాలవేయంబడిశది; 3. 

లఘూకృతము, చులుకనిది గాం జేయంబడినదిం 

ని స్టేజముః సం వి, అవ్య. స్. న. 1. లేజోభావము; 
2, సౌరువములేమి. “మ...నృషృషపృకృతి నిస్తే 
జంబు నెరించుచే.” దశ. ౨, అ ఏ౧. విణ 

(అ. ఆ. ఆ) ప్రృతావములేనిది. 
నిస్త్రాణాము, సం. విణ. (అ. ఆ. అఎ సక్తువలేనిది. 

“మ , =, ద్యుర్జనవృ _ల్రిం జనువారలై మునులు 

ని స్టా బాంపునోవుక్ సృజించి నియోగించిరి 

గాతమో ప్త కలమ మేత్రంబు భతీంపంగన్,.” 

వరాహ, ౧౦, ఆ, 3౭, వాంన. ౧, ఈ, ౧రొజ. 

నిస్త్రింళము, సం, ఏ. అ. పుం, ఖడ్డము, విణ, (అ, ఆ, 
అం) 1. కనికరము లేనిది; 2. ముస్చదికి మించినది, 

నిస్సందము. సం. వి. అవ్య. అ, న, కదలిక లేమి, వి, 

ఆ. పుం, మిక్కి. లికదలుట. విణ. (ఈ ఆఅ. అం 

కొంచెమైనను కదలనిది. 

నిస్స వాము, సం, విణ, (అ. ఆ. అ) ఆశ లేనిగి. 
నిస్యందము. సం. వి, అ. పుం. కొా౭టు (స్రవించుట, 

నిస్సవము. సం, = న్మిసాావము. 

నిస్తావము. సం. వి. ఆ. పుం. 1, గంజి 2. న్రవిం 

చుట, తిం పవాహము. 

నిస్వనము, సం. వి. అ, పుం. ధ్వని) (మో,/ఈం విణ, 

(ఆ. ఆ. అ) ధ్వని లేనిది. 

నిస్వానము. సం. = నిస్వనము. (ధ్వని) “సీ. చతు 
రుదా_క్తకవిత్వసాభునిస్వానంబు వీనుల కొక్కాడ 

వింత యునయగ” కాళిందీ, ౫) ఆ. 85, 

నిస్ఫంకు. 'వెం. విణ. (సం, నిస్సంతతిః,) సంతానము 

"లేనిది (వ్యవ) అతనిసంతు నిస్సంత్రె పోయినది. 

(శర 

నిస్సంశయము. సం, వి, అవ్య. అ, న సంశయము 

లేని, విణ, (అ, ఆ. అఎ సందేవాములేనిది . 

నిస్ఫత్త్షము. నం. అవ్య. : న. పే. ఆశక్తి, 2. అభా. 

వము. విణ. (అ. ఆ. ఆ) 1. బలము, లేనిది; 2 
యోగ్యత లేనిది; తే, జంతువులు లేనిది; ఓ. సార 

మార్థికసక్యత "లేనిది, ౩ 

నీస్ఫరణము, సం, వి, ఆ, న, 1. వెడలుట, నిక్షమము; 

2. మరణము; చే, ముక్తి; క్ష. ఉపాయము; ర్. 
ఇల్లు లోనగుదానినుందటీభౌగ ము. 

నిన్ఫరత్ , సం. శక్రః వెలువడుచున్న. “డ్. తావక 

కంఠనిసృరదుదం చికభారతి సధ్దుణత్యస జనిత 

"మైనదోవముల ఫఖౌెసిలు,...” కాళిందీ. ఇ ఆ, 
౧౬౮ 

నిస్సరించు. సం. అ క్రి. వెలువడు. “గీ. రసికు లౌ 
ననం (ద్వి ప శారత భటిల్లి, నాల్దువిధముల రచన , 
మిన్నాదనంబుం గొంచు నీకంఠమున నిన్సరిచు 

నంచు, వినికి నాకగు నది కోర్కిక నువుసొము.” 

కాళిందీ, ఇ) అ. ౧౭౧ 

ర 

నిస్సహణాము. సం, పవి, అ, పుం. చర్మ వావ్యవశేమము. 

“డా, . ,పట్టణాంబులక్ భీరులు తమటంబులును 

నిస్సవాణాంబులు శంఖకావాణల్ , బోరుకలంగ 

మ్రోయ నృవపుంగవునాజ్ఞ వినంగ6 జెవ్వుచున్. 

రుక్తా. ౧, ఆ ౧౧౫ భా, రా, సుం. ర౬గి 

నిస్సాణము, సం. వి. ఆ పుం, చర్మ వాద్యవికేషము. 

“ఊ బాణుని గారవించి పురభంజను ఫీడొ_ని 

శంఖనాదని, స్పాణభణంభణల్ చెలలగ, టో 

అని, ౫ ఆ, రర్కా పారి. ర, ఆ ౯౧ 

నిస్సానము. వై. వి, (సం నిస్ఫాణకి చర్మ వాద్య 

విశేషము. “మ. చనియొక్ రాజును బేగులుకొ 

గడింది నిస్సానంబులుక్ లోను గాం గను బెక్కుల్. 

బలువాయిదంబులు ఇెలంగన్....” య. ర, ఆ 

౧౫౧. 

నిస్పారణము. సం, వి ఆన వేం వెడలంగొట్టుట; డ్డ 

ఇల్లు లోనగు వానిముందలి భాగము. 
నిస్సారము. సం, వి. ఆ పుం, నిర్ణమము, బయటికి 

పోవుట. విణ. (అ. ఆ. ఆం సారము లేనిది, 

నిస్ఫారికము. సం విణ. (ఆ. ఆ, ఆ వెడలంగొట్లం 

బడినది. 

నిస్స్రోవము. సం.జనిస్సా)వముం 
నిస్సా)వము. సం, వి, ఆ. పుం, 1. గంజి; 2, న్యయమూ. 
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నీజాంలే. స్థం, విణ, (బు త్రీ బు) చంపు వాండుం 
నివాత్రము. సం వి, ఆ న గుణకారముం. (గణిక) 

ప్ అ ఆనుదా_త్తస్వరము. విణ. (అ. ఆ, ఆ 

క. గుఖించంబడినది; 2. చంవంబడినది; రె కొట్ర నేమిట స్టీ (గెదన్ ఎ భా, రాం-కిష్కిం. ళో౯ాకి, 

బడినది. వక్ర, 5, ఆ. ౧౨౯ 

శృహతి. నం ఏ. ఇ. స్రీ 1, ఐదావ్ర, మురణాము; eM దెబ్బ. నిడు. దే, వి. కమృవారిబిరుదు పేరు. (శ, ర, బం 

నిహాననము. సం. ఏ. అ, న 1. చంపుట; 2. చెబ్బ. (వ్యవ అంకినీడు, అచ్చినీండు, 'బొవినీడు, మొ. 
కొట్టుట. [యుడుము. పీకారము. నగి. ఏ, అ, పుం. తిరస్కారము, 

నిహాక. నం. వి. అ స్త్రీ 1. ఉడుము 2 నీటి |వికాళము. సంఅనికాశము. 

ఉద్యో, ౪, ఆ ౨౯౮) 2 (బుణము) తీర్చు, 

“మ తళ్స)సొదమున నీకీ లాంది రోం. న్నా (డం 

"బెం పెనయక నామది నామసహాత్తునిబుణం చే 

నీవాోరము. సం. వి, ఈ పుం, మంచు, 

నిహింససను. నం. వి. అ. న చంపుట, 

నిహిశము, సం, విణ, (అ. ఆ. అ) 1. ఉంచంబడి 

నది; 2. దెంచంబడినది, వీచక సం, వి, ఆ స్తీ ఉత్తమమైనయాస్థ, 

నివ్నానము. సం, వి, అ, నం కే. నెవము, మివ; 2, నీదము. సం, వి. ౪౪ పుం. చోరమనుగంధ ద,వ్యముళీ, 

ఇ (న త్య్యాదులన్సు మజింగువజచి చెవ్వుట. నం సూర్భాద్మిగ్స హముల సీచస్థితి. నిణ.(అ.ఆ,అఎ 

నిహ్నపము. నం, వి. అ. పుం. J. (సత్యాదులను) 1. అధమము; 3. పొట్టిది; 2 వల్ల మైనది, నిమ్న ము; 

మజుంగువజచి వెవ్వుట 2, రహస్యము; తే, కప) 4, హీనము, బిస్టజ ౩ నిది, 

టము; 4. అవిశ్వాసము; ర, నెపము; 6, తిర | సీచిక్తు సాంజనీచక, 
స్మా_రము. నీచికి, సం. వి. ఈ. స్త్రీ. ఉత్తమరానయావు, 

నివ్నావిందే. నం సం Uf నుజంగువజణుచు, ఏ. సీవీభాపము. సం, వి అ. పుం. నీచత్వము. వ. 

సమరనిశ్శం కాంకశంఖ నినాదంబు చేమిన్ననంబుల |  శుక్తుగుంగంపును గల్లి హేయమగు ఫీ వ్రీభావముం 

నిహ్నవింద” భాగ. ఇ, స్కం. 5౬౯. వైమ | దాల్చి , చండాల వేవంబుతోన్ .... మార్క. 
౧, ఈ రార, ౧ అం ౨౨౦౪. 

నిస్నాతము, సం, విణ, (అ. ఆ. అ కే, ముగు కచ్చు. ఉధ, "వె. వి (సం నీచ.) Ll. ధూర్తుండు. 

వట్నువంబడినది; 2 నిరాకరింపండ్నదిం “ప్రీ చెదుగు శావరి నీచు వెంకి “క్రీడ ములుచ 

నిహ్ములి, నం, వి ఇ, స్త్రీశానివ్నావము. చేరజ మన భూర్తుెపీరు వెలయు.” అం. భా 

తృ. ౭; 2. మక్చ్యృవిశేషము. “డా... పెక్, 

జైల్లయు పక్కెపూరయును నీచును ముచ్చగి 

నీగ, బే. వి. బాల క్రీ డావిశేవము. (ద్ర “సీ, నోట 
ద్ రుడుకాయ గొబ్బిళ్లు “మోపీళ్టు సిగ పోగిన 

బంగి దుంగలాట” హంగ. 2, ఆ ౧౦ ్జణ౬. 

సీ దే స (ఈ త నీ) యుంవ్మదర్భకము (దీనికి 

(వృథమాదివిభ క్ శ్రీ వచనములయందు నిష్ట ఈవు; 

నిన్ను) నిను, నిక, సీవేత, నీకు ఈకు మొదలగు 

రూవములును బహువచనముల మీరు ఈరు, 

మారలు, ఈరలు, మిమ్స, మోచేత్య మోకు, ఈకు 
మొదలగురూవములును వచ్చును) “గీ, . .నీవు 
మాచుట్రమవపోలె ఛమిితోడు” భార. ఆది, ౨; 
అ. ౧రళ. “సీ,...కనుంగొందు నేను మీ మిరు 

వుర...”నెవ, ౨) ఆ. రాజ, అము, 3, ఈ గరా, 

సీంగుం దే స క్రి. 1 పోంగొట్టుకొను, “డా ఇక్కూథ 
భ_కితో వినిన చెవ్వుడుం గీ_ర్దనశేసినకొ జనుల్ , 
నిక్కము సర్వదో సమల నీలి భజింతురు భవ్య 

భద్రముల్ ౨ భార అర ౫ అ, ౨౮౯, భారం 

బొమృడాయముల్ , ,,పరక*దిగం 'జేందలం బట్టి 
బెట్టుగన్.” (సృబంధ, ౧౯; 3, మత్స్య 

మాంసౌొదికము. (వా సం. విణ. (అ. అ. అ 

మూర్ధుండు. “క, అనునప్పలుకుల కయ్యం, గన 

కోపము గదిరి నీచు గావున జంకించినం గాని 
మె త్తంబడి ఫోం డని,. గారు విరా. ౨, ఈ 

క, ప్రబోధం 3, అ. ఏరా 

సీచుండుం సం విణ. (అ. ఆ. అ) 1. మూడ్ధండు'; 
పొమరుండు; ఓ అధముడు. “క నన్న డుగేల 
నీవును నన్నీచుండు జీమి మాటలాడితి రది 
న్యాకున్నట్టు లెటుగం కేవ్వుము. భార, విరా. 
వి ఆ, 233. 
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| వీట లియు చే. అ. క్రి, (నీటన్ కలియు) నశించు 

పోవు “సీ తనపార్మ (భొగసంధర్ష ఇంబున ద్వివ 
కోటులు నుగ్ద్యలై నీటగలియ” దశా ౧ ఆ, 

౧౬56 గి 

నీటరి. జే, విజ (నీటుశాఆ9.) నీటుకలవాండు; ఏలాసీ. 

“చ్చ తామరకంటి ఇెణీం దొవరంగు పొంగి 

డెడు నీటరి సాటి యటంచుం బల్కలా.... 

కాళిందీ ౨, ఆ ౯ 

నూరు. చే ఆ క్రి, (నీటు ఆదు). ప్రకాశించు 

ఒవ్వు. “గీ. భానుదీప్తుల నీటారి (ప్రన్నవైన, 

వృథులమందాకినీ వద్యబిజమాల.”' హర. 3, ఆ, 

౭౮. 

సీటికానుపు ద్వ వి, (నీరు కానుపు) అగ్ని. “గీ, 
భారశై సీటీ కానుపుపొపయప్ప, పుడుకులల్దల 

శెట్టీశై పొడమినట్టి, మెట్ట వాల్ పీట్టరా మేని దిట్ట 

వేల్పు” అచ్చ, బాల. ౮. 

నీటికుప్ప. ద్వ వి. (నీరుశోకుప్ప) జలరాశి. సము 

ద ము. “సీ. తనకుందనపుంజాయ, పెను నీటికుప్ప 

క ప్పెనసీనపనం బసరిక్కె_ ననగ.” వను, ౫, ఆ. 

ఏ౬, 

సీవ్రిమిలి ద్వ వి. (థీరుశచూలు+ఇ) అగ్ని. 

“డు. ..వ్రదథీకామ్ణ చ్యొక్కముగంజేనెం బద్మ 

హితుగాదిలికూంతురు నీటిదూలికిన్* కాళిందీ. 

గీ అ ౧౨౨ కాళిందీ. క, ఆ, ౭౨. గానము. , వ్రబంధ, ౧౬9; 2. అప్పతి 

నీటితాత. మై, వి. (ఢథీరుషాతాత) వాయువు, వరుణండుం 

(వాయుఫునుండి అగ్ని అన్నినుండి జలము పుట్టి సీటియమొడయండు = నీటియెకిమోండు. (నీదసాజడ 

నట్టు తె త్రిరీయోపనిషృత్తునం గలదు.) యంయడు) వరుణుడు: “థీ బడనుటీపొర 

నీటిదయ్యమా. వె. ఏ. (నీరు+ దయ్యము.) వీటి నా త్త సఏీటీయుదయండు జడసామి. 'సొం. ని, చేవ ౧౩. 

యించి యుండుభూళతము, నెగడు, “శి నీటి|నీటిరాయండు. వై. వి (నీరుషరాయంయడు) వరు 

దయ్యాంబు నెగడు నా నివ్వటిల్లు.” ఆం. భా.| జండు. న మాటమాదై యల్లీ  మజుంగుమై 

ప, ఇక. దాణిన నీటిరాయనికూరి నెలంత యనగ” య. 

సీటిదార. వె. ఏ. (నీరు4-దారి.) జలధరము, మేఘము. ౨) ఈ రణం 

“కీ అల దచ్చిచెసలకొండలను నిల్కడగ న్లి నింగి సీటిరిక_. దై. వి. (నీరుశ-రిక్క) పూర్వాహిడా 

నంటకయున్న సీతిదారికి,. చబంధ. చరక. నత్మత్రము, (శ. రం 

సీటిదోలుపు, ద. ఏ. జలధరము, “మేఘము. "క... |నీటిజేండు. వై. వి, టల 1. సముద్రుండు; 

సీరిరాచవేల్ప కడుస్సీ వరితనమున నీట్చాల్ప 2. య. స్ వ వ 

నుడివాలొరవంటి యొషప్వు గలద్వే పర... లనుదిండని నల్పీ 0 వీగురం జేసి, 

— గ్ల య ఎ, ఆ. ౧౦౭. 

సీటినినువుం మె. వ (నీరు4నినువు.) వీరునినువుగా కల | నీటిజేనిరిక్క. చై. వి. (నీటిజే:డు+-రిక్క..) శతభిన 

వాడు? ఆన్ని, “ఫీ నీటినినువ్ణ గాడ్బు నెచ్చెలి బ్నత్యకృము. 

దుగమాము ,.” కేంక చేవ. ర౬, ఇదే: సీటీ 

బిడ్డయు. మొ. ' 

నీటిపుట్టుగు. ద్వ వి (నీవ4ాపుట్టుచ.) తామరపువ్చష, ' 
అబ్ద్బము. (చూ. నీటిపుట్టుకపట్టి) 

సీటిపుట్టుగువట్టి. ద్వ. వి. (నీరుగాపుట్టుగుగావట్టి) పద్య, 
జుండు, బ్రహ్మం “మ త్తకోకిల, నీటిపుట్టుగువట్టి 

యొన్నండు నమ్మం గానంగ లేనియ, వేటి వేలుపు 

రాయ జామరు మేపుకంటికి మామన్యా వేటి 

సీటుకబంబుచేసెషొ యీవడంకుము లంచు ౪” 

య. ౨, ఈ రోగ 

నీటిమానీకము వై, వి, (నీరుశామానికము.) కౌస్తుభ 
మణి. “సీ, అనుబింబమునః బద్మ కన్యక న్యాయు క 

(్రశటించు సీటిమానికము మించు” దళా. క, 

అ ౧౭౦. [ని చేను ౨౧, 

నీటి మోపరి.=సీరు మోపి. ద్వ. ఏ. (మేఘము) సాం, 

నీటియిక్క_. దర్షా వి. (నీరుశోఇక్కు) కౌస్తునమణి, 
“ఫీ, .తొలుకడకడలిలోం దులకించుసింనేస్తు 
నక్యూనం దగునీటియిక్యు. యనగ య, ౨, 

ఈ ౧౦౫. 

నీటియెకిమోండు. ద్వ. వి, (నీరు+ఎకిమి(డు) 1 
సముద్రుండు, “గ సీట్రియెకిమోని "మొలనూలు 

బోటిమిన్న, యొంటివంటళు గలకిటియొకటీ 

దక్క, కలను సెమకిన  మెకనులపొలుపు 



నీటుకత్సియ. ద్య. 

నీటు 

శృృంగారగ ర్వము; ర విలాసము. “సీ. సామాత్క 

రించినజల దేవత యనంగ నీరాటనేవున నీటు 

చూపు. "శుక, ఆ ee ఆం. భా. ప్ర. 

౧౩౯; లే. అందము, + కురులు నున్న 

1780 నీడ 

సీటు. జేః వి. (క. నీటు, త నీటమ్) 1. మురివము, | నీటుకోల, చే. వి, (నీటుచాకోలు) విలాసాగము 'చ్రేక్ష 
బట్టుకొనుక జ్ఞ, సకస లిండాడువె రివీరులం, జెండా 

డుట యేమి దొడ్డు అెంజాడుగతిలా, గొండ 
వయిం గొండ గూలంగం గొండిక పొౌయమున నీటు 

గోల స్మీటున్. ౨ సుద ౨, ఆ ౧౨౭. 

దువ్వి కొప్పు పెట్టిననీటు స కం నీటువడు, ద్వ అ. కి. (నీటుశేవడు పీటుకల 

కార మొదవ్పులో డ్ రా, 6, ఆ ౧౯౭; డీ. 
లావణ్న పము, నైగనిగ్యము. “ఉం నీ జవ్వన సీటువజ మే. దష. సం 

ముక ఎరు జక్కు_(దనంబును నీటుం జూచి 

నక, బుపిలుకాని కైన ల మపుట్టులో బే భువ 

నెక మాహినీ,” ఈ. రా. 6, ఆ. ౧౯౬; త్. నగ, 

“ట్స సానులకూటముల్ కలుగుజాణలు నీటులు 

వెట్టకుందురే "దశా ౨ ఈ ౧% 6. రీతి, 

విధము. *వ.., అంబుదంబుచందంబునం దిము 

రుచు మున్నీటిసనీటునం గనరుచు మశ్తేభంబువడు 
వునం బువ్కురవాలంబు విసరుచు .. చంద్రా, ౬, 

అ. ౯౩. కువల, 5, ఆ. ౯౨. విణ, చక్కనిది. 

“ఫీ కమ్హీరికాచర్చ సిస్తు గా దని నీటుగాం 
దావీకుంకుమగంద మలం ఉఊ రా, ర, ఆ, 

౧౭౬ నీల ౧, అ. ర. 

వి. (నీటు4క తియ ఆడుది; 
విలాసము గలయాండుది, “క. అలుగువగ చూపు 

కళం దలకలమను నింత సోంశిన న గ వాని; గళ్ల 

ద్వాకం బెనంగునొకయొ క్క_లపుదొరకరాని నీటు 

కత్తియ యగుటన్ =.” కవల, ౨, ఈ ౧౩౨౯. 

నీటుకత్తె ఇ నీటుకత్తియ, వి. (విలాసముకల ఆడుది; 
ఆడుది). “వ..,.మగోలం గికురించం గంకణంబులు 

* ట్లినరీతి న _త్తమిస్థు పు త్రడికంకణంబులు గల 

బాతనినీటుకత్తెలు...” ,పృబంధ 8౮ విణ, 

(వివాసముకలది. “చ. కరిగరశేనళై  నెనరు 

కల్లినచై ెజసీటుకత్తె యై... ముచ్చటైనా, 

సురతకళాొ ప్రవీణ యగుసుందరి యందజకుక 

లఫించుచే.” శళాం. ఈ, ఆ. ౭౦. 

నీటు కొడు. దే. విణ, (నీటు4-కా(డు.) 1. అందము 
గలవాందు. “కీ  _ స్రగబ్సు కాం డనంగను వన్న 

వీటులాయడి బే వి. 

నీటు వెట్టు. చే, ఆ, 

నీడ, చే, వి 1. ఛాయ, అనానవము. 

దగు. (చూ మ. 

క్రి! (నీటువడు చే 

1. సీటుకలదానినిగాం జేయు. Th జ 

'లేటను పొణిము త్తెపుబొట్టు పాటలాధర యోర్తు 
వీటువఆచె. ఇందు. ౫, ఆ. ౭౯. 

జ నీట,క తై, శరీ సె కలికిచిల్కల 

జెందం చేటగాం 

బల్క_ వే sles 3 కాలింది ౨ అ, ౬౬, 

* (థీటు+పెట్టు) విలాసము 

కలిగిం చుకొను. ర తనవిలాసము గనుంగొని 

నీటువెట్టుడుకూనా న్రురతియు నుచుక్కురనయగవో 
దశా, 0౧9 అ, 2, 

వల్క్కుకులుకు లుంల్క్కు_లం 

సీటుసేయుం బే, అ. కి, (నీటుషచేయు) విలాసము 
చూపు “సీ. నీటుసేయుదు రొక్క_చోటం శేళిని 
వమనోవారుం జేడ వలంచునో యని చలించు 

ఊ రా, ౧, ఆ. ౧౭౦. 

ళ్ చేమ 

“మొనర్చంగా గొడుగునీడవహించు వనుంధరాస్లలీ, 

సీమణి యొక్కియాడెకు విచ్చిత్రగలిన్...” 
నష. ౧, ఆ రార; 2. (వ,లివింబము. కట నిద్మ 

మేల్కాంచి నెలయేట నీడం గాంచి” ఆము. ౧, 

ఆ 3౯; 8. కాంతి తళుకు. “ఉ...ఇెక్కుల 
క్కు. లద్దపుక్ , రకల చేలుగుబ్బగవనిగ్లు లనం 

పనిగుండుబంగరుకొ మేడలం బోలు... 

ముకుంద. ౨ ఆ ౧౧౧; 4. వాటు, ముల. 

“క, 'తెచ్చుటయుం గేలిభవనముం, జొచ్చునొ 

చొరదో యనంగ నుదతులనీడన్ ౧ జొచ్చి... 

అవ్బేడియ తలంపుదండ నల్లన నిలిచెన్. సాం ౬, 

ఆ క గ్ ఆశ్రయము; ప్రాపు (వా) 

కాం డనంగను నీటుకాం డనలూ నలంకారి నీడకము, సం వి, అ, పుం, 1. సూడు 2. వీ. 
యొహ్పు.” ఆం. భా, కృ. ౧౦ 

వంఠుండు. “గీ. నిక్కి నిక్కి నిరీతీంచునీటు కాని, 
2. విలాన (నీడజము. సం. వి. అ. పుం, వశీ. విణ, (అ. అ, అ) 

నిడమునందుం బుట్టినది, 

. నందముల "కెల్ల చెల్ల యానందగానిగచంద్రై. ౨౩ | నీడదోంయయే. దే. అ. గ (సీడ+ తోచు వ్రతిబిం 
అ, ౧౩3%, సాం. ని మాన, ల స్ట దించు. “గీ నిర్ణ లం (బెనవనధిలో సీడవోంచు, . 



నీడ 

నిందుబింబంబులను బోలి బుషిగణంబుచజార ౪, 

ఆ, లిం 

వనీడము. సం, వ. అ. పుం 1. వక్షీగూడు; 2, ఆశ 
శా 

యము. “వ...” తరుకోటర కో డంబులు సీడంబులు 

చేసికొని నలుదిక్కులం బక్వంబు లై నఫల౦బులు 

తిని వచ్చి...” శ్రీరాధా. ౨) ఆ. ౧9౮ 

సీడోద్భవము. వి. అ, పుం వశీ. విణ. 

(అ. ఆ. అ). నీడమునందుం బుట్టినది. 

సీశకము = నీలము. వి నియమము, (శ. ర 

నీశ్రము. ఉభ. వై. వి. (సం, నియతమ్.) నియమము, 
“క జాతులు నాశతుల కెందుక్, నీక్రము'లే 

కున్కి6 గామినీలోకానా౨. జాతిః (వకల్సితా 

యనునీతి పురాకనమె కాక చేంటిడ యరయన్.” 
విక. 3, ఆ, ౨౮ నం వి. అ. న 1. ధనము; 

బం ధాన్యము; ఏ. నీతి. “శా. కానీరా యిటువంటి 

ఫీక్రము లనేకంబుల్ నినుంబోలి విన్నా నేనున్.”' 

శశాం. 3, ఆ. ౬౮. విణ, (ఈ ఆ. అ) శ కొని 

పోంబడినది; 2. ఫొందించంబడినది; ల. నడపింపం 

బడినది; కే, గడువంబడినది. (కాలము; 5, గురు 
వుచే కిశీంవంబడివది. 

సీలి, సం వి, ఇ. స్త్రీ . 1. కొనిపోవుట; జి, పొందిం 
చుట తే. న్యాయము, పాడి; 4, ఉపాయము; 

సం, 

1781 న్ 

| సీయమానము, సం. విణ, (ఆ, ఆ. ఆ.) 1 ra 
బడుచున్నది; 2, పొందింపంబడు చున్న ది; 3, 

నడుపంబడు చున్న ది. 

నీరంధ్యము, సం. విణ, (అ, ఆ ఆ) రంధ్రములు 

"లేనిది; సార్మద్భము, 

నీరగు. ద్వ. అ. (క్రి. (నీరుశాఅను 1, ద్రవిచు, 
“చం చెవు లవినెక్ దిశ ల్దీరగం జిత్తము నీరయి 

పోయె...” భార. విరా, ర్క ఆ. ౧౭౭; 2. 

నశించు. “చ, జరఠ యొకర్లు కుంజకృవాచంద్ర 

గనుకూర్కు.చుండ .., పొన్ను గరంచె 
వెన్నాలల్ , చొరబడి ని ద్ర వీరఠగుట చోద్య'మె 

దానికి నట్టివట్టునన్* రామా. ౨ ఆ. ౯౪. 

సీరజము, సం, వి. ఆ న. 1. తామరపువ్వు; 2 

ముత్యము; 3. చెంగల్వకోనుళే; ర్త, వట్టి వేరు; 

ఊకీరముళీ. విణ. (అ, ఆ అ.) జలమునం బుట్టి 

నది. న్ 1. రజోగుణము లేనిది 2 దుమ్ము 

లేనిది 8. పుప్పాడి లేనిది; శ. ముట్టుడిగినది, 

(స్త్రీ ' 
సీరజాతము సం వి ఆ న తామరపువ్వు విణ, 

(ఆ. ఆ అ నీటయిట్టినది. 
నీరఠరదము. సం, వి, ఆ పుం. మేఘము; మబ్బు, విణ. 

(అ. ఆ అ దంతములు లేనిది, 

శిలం 

ర్, చాణక్యనీ తి మొ. రాజనీతి 6. సక్స)వ ర్ట| నీరధి, సం వి ఇ. పుం, నీటికి ఉనికివట్టు-సమ్ముదృము. 

నము 7. (అశ్వాదులను గూర్చి తెలుపుశా త్ర ము. | నీరము. సం. వి. అ. న 1. జలము, నీరు, 2 

“క ఈరందు శాలివో తుండ”, మాకలియో 

ద్రవ 

పదార్థము, రసము. 

నలుండొ యొురులు మానవులు జవో,"పీకముగ | సీరవము, సం. విణ, (అ. ఆ. అ) ధ్వని లేనిది. 

నిట్లు రథవాయ, నీతి యెజుంగుదు" ఛారుణీవల | నీరసము. సం. అవ్య. ఆ న రసాభావము?; బలము 

యమునన్.” భార. ఆర. ౨ ఆ. ౧ళిది; 8. 

విధము, రీతి. (ఈోయర్గము 'తెలుంసనమా క మే 

కలదు) “ఫీ...భరత్సు నీతి సువో త్రునిభాలి 

భార్లవ్రబలె రాముళోలిక భగీరథునిపొౌలుపు. గీ. 

ఛాత్రిం బాలించుననిభుండు దద్విభుం డు.” హంస 

౧, ఆ. రో 

నీతిమంతుడు. సం. విణ. (శ్. మతీ. త్ సీతి కల 

నీథ్రము. సం, వి, అ. సం 1. ఇంటిచూరు; 2. అడవి; 

3. 'నేమి, చృక్కను చుట్టుకమ్మి; 4, శేవతీనక త్రము. 

నీధ్యడు. సం. వ. అ. వుం. చంద్రుడు. 

సీవము. నం. వి, ఆ. పుం. 1. కడిమి, కదంబముశో; 

8. మంకెన, బంధూకముళో; లె నల్లయిరుగుడుళీ; 

న, కడిమిపువ్యు. 

TI-—62 

లేమి. వ. అ. పుం. చానిమకే', విణ, (ఆ. ఆ. అ) 

1. రుచి లేనిది; 2. సారము లేనిది లి. శ ంగా 

శాదిరసము లేనిది సరసము కానిది. “గీ. నిరసా 

కార వైరంధి): గోరం దగునె”ి భౌర. విరా. ౨౩ 

ఆ. ఇళ 

(వా౭డు. | క్లీరసించే. సం. అ. (క్కి. బలహీనమగు (ట్రై వాం) 

న (కి. నీరసము కల్లించు. “కీ ద్రేల వెచ్నెలలు 

వందడ్రైండు నూర్యులు చూపు బీజెండలై. కాసే 

కిరసీంచ.ో కవిక. ర, ఆ. ౧౨. 

కీరనుడు. సం, విణ (ఆ. ఆ ఆ) అరనీకుండుం 

“క్ష, పెక్కుపరిహాసంబుల్, రూఢిగ౬ బలికితి 
మెట్టుం, జాడండు మావలను నీరనుం డన 

నుంబెన్” భార, అది, లా ఆ ౧౫౫. 



వీరా 

నీరాకు, ద్వ, వి, (నీరు అకు) పొంచి, వారిపర్డ్మి శ. 

“రీ ప్రూంచి నీరాకు నా వారివ రి ఇలంగు. 

ఆం. , ఖం చః ౧౬. 

నీరాజన సం. వి. ఈ చ్ర్రీశానీ రాజనము, 

' నీరాజనము. నం, వి అ, న దీపాదులచే జేవతా 
పృతిమాదుల కిచ్చువోరతి. 

నీరాట. ద్వ. వి. (నీర+ ఆటు స్నానము. “సీ... 
సీరాట నెవముగా నిర్గ రంబుల జేయ సవిధవానీర 

కుంజముల నొందు.” శివరా. 9, ఆ. ౧౧౩; 2. 

జలక్రీడ. జ చల్హులాడంగ నవ్వుడు చదల చెగసీ, 

మగుడు ెలినీటితుంవరల్ దగియెం జూడ, చారి 

కీరాటకును "మెచ్చి వలపురాయం,డాని కురియించు 

పువ్వులవాన లనయలొో య. 3, ఆ. ౬౩. 

సీరాటము, ఉభ. ద్వ. వి.=నీరాట. (స్నానము) “క, 

స్రాట మునర్చియు శృం,గారించిరి వేడ్క 

పొడవు గృక్కున నంకన్ బిల్ల - 5, ఆఅ. ౨౧౪. 

సం, విణ, (అ, ఆ. అఎ నీటిలో సంచరించునది. 

(మొనీలి. మొ) “క. నీరాటవనాటములకుం, 

బోరాటం బెట్టు గలి7,. భాగ. ర్యాస్క్టం౧౯. 
సీరాటళేవు. ద్వ ఏ. (నీరాట?శకేవు) స్నానము 

చేయునేవు. “పీ ఆరాటమునం బొంగి నీరాట 
రేవునం గాచి కన్నెలం బలిం గవయం జూచు” 
నీలా. ౧) ఈ ళీ౬. ' 

సీరాడ్లు. ద్వ అ. క్రి (నీరషాఅడు). స్నానము 

చేయు, “*కా,..మిన్నేట నీరాడంబోయొడి బేసీ 

“౨ నరస సే ఆ ౫౭. వి. 1. 
కాయను, అలంజరము. “గీ, ఇజెగడు నీరా లను 

సల్ల క్ల చివద్సి యన నలంజరనామ భయము , అ ఆం, 

భా, ద్వి ౨౫; 2 కూరాటిలః పోసెడు 

వేస్నీట్ల. (శ ర 

నీరాదులం. బే, వి బ, వన వెేశేవము. “వ,.,పీశాం 
బరములు నీరాదులు బురుసాలు వన్నెమణుంగులు 

చందురుకావులు ,,.* చ్రబంధ. ౬౦౫. 
నీరామని. ద్వ. వి. (సీరశాఆనుని వర్ష బుతువు. “క. 

థారణిం గలమే కెల్లను ఛారాళకరాళవర్ల ర్ష భార 
లవేకన్, సిరి కాం గల దని, ఫూరాల్నిన 
భంగి మునురు పొరించొరిం దొరంగాన్ లో వికృ. 
౪, ఆ. 30. 

“సొరార్చు. ద్వ. సః క (నీరాడు ధా. ప్రే) స్నానము 
వేయరాదు? "1 కాంచి గుహా హనద చేసీ 

తావసనులు “86 

1782 నీరు 

కనకవంజ్కు రాొంతఠకీరంబుం దివిచి సీరార్చి,., ఎ ఫ్ 

రాజు, చ, తక, అ. ౧౨౨. (నీరాలు ధాం సే 

కడియాజ జేయు, ఎండించు. “గీ చివర? 
సీరార్చిచెలువతురి మె, సేసకొవ్వు.., 
3, అ ౪౫% (ఎండు. (చూ, స. 

నీరాజు. ద్వ. అ. క్రి. (నీరు+ఆజు) కడియాజు 
నీరాళము. చే. వి ఒకవిధముగురంగు. “వు. ఇలజాత్రీ 

వియసంతనంపుమగణానీ రాళపుం సొవ్చటా, కుల 

నిద్దంపుంబసిండి నున్షనిశె నిగుల్ దొట్టు కట్టాణి 
ఫూంసలమేల్ బొబ్బమెకరమి ఇెక్కడపులీల్ 
జాగాజ 'గాగద్దియక , 'జెలు వెచ్చం గొలువుండె, 

క్ (వృబంధ, ౧౨౬. 

నీరాళ్లగొంది. ద్వ. వి. _ఈశాన్యదిక్కు . “కీ భళ్ళు 
ధటుక్క_న నింగి దాటించెం బలుమాణు నీ రాళ్ల 
గొందిం గన్నియమెయుంగు"” పాండు. ౪, అ, 

౨౧) కనిరా. ఈ, ఆ ౨౬, 

నీరిజే, దే. వి. ఒకానొకయడవిశెట్టు, (శ. ర. బా 
నీరిప్ప. ద్వ వి. (నీరు?ాఇప్ప)  మధూలకముళీ, 

“గీ _.సీరిచ్చ యన మధూల్క, క మగు, ,,* ఆం, 
భా. ద్వి, 69. 

వీరీ. ద్వ. వి. (థీరుశాఈలో) నీటిలో నుండు 
ఈం. “పీ నీరుకమరపుర్యు నీరీ తలకప్ప...” 
వాంస. ర్క ఆ. ౧౮౬. 

వరా, 

నీరు. యు. దే. విణ. ఆల్బము. (చూ. నీరుశావి, 
నీరెండ మొ.) వై. వి. జొ. అనా. (సం. నీరమ్. 
కత. నీరు. బ. నీళలు, నీళ్లు, నీళ్చులు). 1. ఉద 
కను. “ఆ, సీరిలోనం దోంచు తారక (పృలిబింబ, 
మొక్కా యనంగ... భార అది, ౫, ఆ, క సరళ 

ర, ఆ. ౧౫౧, సట ౫ అ అరం; ఓ 
కన్నీరు, బావ్నము. “మ. కని యంకంకన భావ 
కట్టుగ నమస్కాారంబు లర్పించి లో, as 

బుల నీరు గ గను వద నాజ్దంబుల్ కనుంగంద .. 
స న స 25 2 భాగ, స్కంం లోకి 0; 
8. (లోవోదుల్స ద్రవము, “సీ, ,, అమర నేనిక 
దోయి నీరార్చునవరంజి ‘టి వ్రాత ఆము, ౧) 
ఆ. ౫3; క, మూత్రము, (శ. రృ; ఈ. సకు 
రోగవిజశీషము. “ద్వి. నరదకన్నును నీరు నాలుక 
వేరు. "నవనాథ. ౧, ఆ 3౦0, పు. 6. శుక్తము 

(చూ, నీరుమోయు; 1, లవ్వు. (యా సేజ్ 
ఫోయం.) 



నీరు 1788 నీరు 

సీరుకందువ* ద్వ, వి, (నీరుశేకందువ.) జలాశయము. సీరుకాళ్లు, ద్వ. వి. బ, కోణావారితవధగ ములై సంధ్యా 
“ద్వి. నీరుకందువ నుండు నీకుమారుండు, నీరు కాలములందు కానవచ్చుసూర్యకిరణములు, గీ 
ముంవంగ6 గుంభనినద మాలించి'” రం, రా. ఈయ మిక్కుట మయ్యె నిజ నింగి గడు మించె 
అయో. ౧౨౫ పు. ౧౮ వం, నిడుదలై తిలకించె నీరుకాళ్టు” వారిభ్రూ. ౭, 

నీరుకట్టు. ద్వ- వి. (నీరు+కట్టు) మ్యూశ్రకృచ్ళ), ఆ. ౧౬౦. 
రోగము. “గీ, ,,ఆడరు నీరు, క ట్టనల మూత్ర, నీరుకుక్కు. వై. వి, (నీరుశేకుక్క,) జలశునకము. 
కృచ్భ)ంబు, +” ఆం. భా. ద్వి. ౧౨౭, (శర) 

నీరుక ట్రై. వై. వి. నీరుపాము. “సీ, సీరుపా మనం నీరుకువ్పు ద్వ, వి. (నీరుశకుప్ప) జలరాశి, సము 
గను నీరుకక్రై యనంగ జలభుజంగము-పీరు ఇెలంగు ద్రము. “ఆ ఓరికోంతి కూళ యొక్కింతయును 
ఆం, భా, పః ౧౯ ౭, అము, ఈ, ఆం. మదిర గొంకులేక సీరుకుప్ప దాటి, గడును 

నీరుకడిమి. వై.వి. (నీరుశకడిమి.) ఛారాశదంబము*ీ,. పొలసుదిండినము లుండునిద్దీవిశెట్టు 'చేరినాండ 
(శ. రు) వెజుక మాలి.” అచ్చ. సుం ౧౩౪. 

నీరుకాకి. వె. వి (నీరుశకాకి) జలకాకము. “సీ, నీరుకుమ్మరపుర్వు. ద్వ. వి. (నీరుశాకుమరపుర్యు.) 
కౌంజు భెెప్టరు నీరు కాకి కంకణమును నొంగ YE నుండుకుమరపురువు. CEN EOE 

ఇణాబయు గువ్వ వంగభండుల య. ౨, ఆ. ౩౪, పురు ఫీదీంగ తలకచ్చ ,. వాంన, 5, ఆ. We 
ఆం. భా. ద్వి. ౯౩. సీరుకోంతి. ద్వ. వి. (నీరుశకోంలి) జలమర్కటము. 

నీరుకాకి ఇెపము. వె, వి, (నీరుకాకీ+చెవము) లేని (శ రు 
చేరము. “శా... అ, న్తోకఫ్రాఢిని సీరుకాకినెవ సీరుకోడి. ద్వ- వి. (నీరుశకోడి) అలప్రక్కుటము, 

ముల్ జోడించి పల్లా అయో హాకీము ల్ఞమ| _ పరిష్టవము. “గీ. సలిలకుక్కుటనామంబు 'వెలయు 
రిట్లు వల్కుటకు నర్హం బే ,, +” రంగా, ౨, ఆ. సీర్కుకోడి యన,” ఆం. భా ద్వి, కా 

ఒనీ౧౮+ అము. ఆ, 2౧. 

సీరుకాయ ద్వ, వి. (నీరు శ కాయం) నీటిబుగ్గ, బుద్భు నీరుగండి. ద్వ వి. (సీరుశగండి) తూముకాలువ, 

దము. (శ. ర బ్ర [జ్యా) వావాసము, (శ. రు 

సీరుకాయవాండు. ద్వ. వి. నీటిమనుష్యుండు. (శ, ర నీరుగన్నేరు. ద్వ. వి. (నీరు+గచ్నేరు.) హిజ్జిలము. 
సీరుకాజు. ద్య. వి. కమసాలివాని యొకవిధమగు (ఈర 1 

పనిముట్టు. “చ, , ,నీరుకాటుశా,ణము వటుకాణు | నీరుగాజు, ద్వ అ. క్ర" (నీరుూకాటు ) ఊశ్సా 

మూస బలునాకౌపరీక్షలకుచ్చు లాపిగాా నమరలో పహాములేకుండుటు “సే ఇంతికన్ను లతో డ నీడన 

భద, కారక సమావ్వూయుం డొండోక(డుండు| వచ్చునే గండుమోలవి _ నీరుగాజుచుండు.” 
నవ్వురిన్*” వాంస ౨౩ ఆ ౧౮౧. నపలీ, ౨) ఆ. ౧౭. 

నీరుకావి. జే. వి. (నీరుశాకావి) కొంతెమెజుపు, నీరుగాలివడు. ద్వ. అ. క్రి. తావమునొందు. “శా, 

లేశకావి. “ఆ. వరల జలకమాడి పట్టెనాముము | వన్యేభంబులు గొన్ని... భూరిభూధరదరీద్వారం 
దీర్చి సీరుళావిపంజె ఇెరయం గట్టి” "వేమన. 3,| బులం దుండి సౌ,జన్య క్రీడల నీరుగాలివడి కాసా 
భా ౨౬౨. బం థాన్యనిశేషము. లనీ, నివ్వరుల్ కాసకాన మై. భాగ. రా స్మర ౨౬, 

చెబ్బనల్ సీరుకావులు గాజుకప్పెర ల్కురు సీరుగుట్టు. ద్వ+ వి జలజంతువికేనమా. “సీ గులక 
వజా ల్క-౦ఓసరులు.” వాంస ఈ, ఆ. ౧&౮ రింతయు నీరుగుట్టు శంఖనఖంబు పులంకాసీ 

నీరుకాను. దర. వి, (నీరుశాశాను ) స్నానముచేయు|  నసీమిరి బుంగఫురువు” వాంస. ఈ, ఆ. ౧౮౬. 

నప్పుడు నీటీయొడ్డున మంత్రములు చెప్పెడు సీరుభముం సం. విణ, '(ఆ. అ అఆ.) కాంతి లేనిది 

ద్రావాణుల కీచ్చెడుడబ్బు. “కీ తిలలు దర్భలు నీరుచల్ల. ద్వ వీ (నీరుశచల్ల.) కేటమజ్జిగ. 

నూని తీరసన్నిధి మంత్రములు నెప్పి నీరుకానులు| “చ,..,ఫలంబులును నుగంధిశీతబిలము ల్వడపిం 

గడించి” హంస, ౨, ఆ. ౧౫౨, 'దెలు సీరుచల్లయుక్ , వెలయలం బెట్టు భోజనము 



నీరు 

వేసవిర జందనచర్చ మున్నుగన్-”' ఆము 

ఆ. లాగి, సాం. నిం ప ౬౮ ఇట్ట: నీరుమజ్జిగ. 

సాం. నిం న క౬౮ం 

సీరుచించేలము. ద్వ. వి. (నీరుశచించలము.) ఓీవుధీ 

విశేషముశో. రన్స్ విషకంట కాలార్హు వేకనంబును 

1734 నీరు 

౧) నీరతిత్తి, వై. వి (నీరుషాతి త్తి) 3. మూక్ర 
కోశము. (శ, ర); 3. నీటితి త్రి, ““వః* పన్నీరు 
నించిన యన్నీ రుతిత్తు లాక్త వియ hes 

బాలీ కయిన్రాలు ధారల వాద్యంబులు దడిసీన 

ఆము, ళ్ య 3X. 

సీరుచించలంబును బులిచించలంబు. 0 నాంస ౨, నీరుతుట్ర. ద్య. వి. (నీరు+తుట్ర) నీరుకర్టా ఆల 

అ, DiC, 

నీపచిచ్చే. 

“క్షీ __సీరుచి చ్చనంగం బొలుచు బడబౌన్ని.. 31 

అం. భె వ, కోరా 2 జలమెక్కు.వగుటచే 

వృషమలతాదులకుం గలుగురోగవిశేషము. “వ... 
నుధాకరుండు చెంగలువశే దారంబులకు6 దీర్చిన 

'లేటపన్నీటికాలుపలజాలువతె ధళధళని వెలి 
వెలుంగు చలువల జలజలనం దొజఃగునలిలములు 

దొట్టి నీరుచిచ్చుంగొని యంచుల సంచరించు 

రాయంచబోదలం వాకుగా ముక్క్లం బక్కు 

వక్కునం బొడువ నొక్కించుక విచ్చు మెట్ట 

"ెత్తమ్మమైొగడల వెడలుకట్టావివెట్టగిలి ,.... 
చంద్రాం ఎ ఈ ౬59, 

సీరుచిచ్చువదుం వై. అ. (క్కి. (సీరుచిచ్చువడు.) 
నళించు. పార్ణ. లే = ౨౧. 

గర్హము, (శ. ర) 

వై. వి. (నీరు? చిచ్చు) J]. బడబాగ్ని" | నీరుచాలుపు. ద్వ. వి. (నీరు? తాలుపు) జలధరము, 

మేఘము. “శా. వంచే రక్కాసి నీకుదాలుపులగా 

డ్వేఃడీ జగం చేలుజేడడు, , "అచ స సయో,౮౮ 

నీరుదొ_్త. ద్వ వి. నీరుక ట్రై “లగర్టము. “గీ, నిక్క 
మొకయా(డుదియు నొకనిరుదొ క్ల, యొక్క. 

గాడిద యొకకేడే యొక్క-_గుజ్ల్ణ, మని తలంపక 

నను విలు ప్రారిగంధు?, డగజరాసంధుండుగ నింక 

నరసికొనుముం” వారి. డఊ. ౧) ఈ ౧౦. ((శరు 

సీరుదోము ద్వ వి. (నీరు4-దోమ.) జలమశకము 

నీరు ది మరి. ద్వ, వి. (నీరు త్రై మరి.) జలచరము, 

జలజంతువు, “గీ. నీరు ద్రిమ్మరిపదువులు శెజయ 

"బెరయం, బొనరుముస్నీరు' నేరి యబ్బురము 
మాజు”ో అచ్చ యు, 3. ((శ. రు 

నీరువంది. ద్వ వి. (నీరుశేవంది) జలనూకరము. 
నీరుచిల్టీ, ద్వ. వి. (నీరు+-చిల్డీ.) అప్ప కదులు. ీరువదను. డ్య. వి. (శీ రు+వదను.) కొంచెపుంబదను. 

జప * ఆగు నీరు చిలీ చాన _ప్పండులీయంబు. ఫే. 

ఆం, భా, ద్వి జ౭. (శ ర) 

నీరుమేజుకు. ద్వ వి. (నీరు చుజుకు.) మ్మూ త్రము 
విడుచునపుడు మంట కలిగెడురోగవిశేవషము. 

నీరుజెంచేలి. ద్వ. వి. (నీరుశచెంచేలి) వితున్నము?. 
(శ. ర 

నీరుటెంకి. ద్వ. ని. (నీరు+'టెంకి) జలాశయము: 

చెజువు. “సీ. నసీరుటేంకే యనంగ మోజు జలా 
శయంబు.” ఆం. భె ప్ర ౧౯౬౨: 

నీరుడి, ద్వ. వి. (నీడ+ఊడు ) 1. మూత్ర, మధిక 
ముగా విడుచురోగవికేషము, తహ త్రము 

(శ ర); 2. మ్య్మూత్రము. (వా) [శ ర 

నీరుడుము. ద్వ. వి. “గీప4ఉడుము) జలగోధిక. 
నీరులిట్ట. ద్వ. ఏ. (నీరు+ లిట్టఎ జలరాశి, సమాద్రము 
“ల్లీ అత్తజిం గక కృచ్చజ సీరుతిట్ట బత్తళికవ 

జీరుబల్విలం దునిమిస్లో 'వెరవరినొసల బంగరు శేకు 

ల్స్ ఘువమఘుమాధిరు తాకుంఠి తొాంభోరాళి నిజ 

సాయకమువకు నీరువదను. చంద్రా. ౧; అ. రాగ 

నీరుపాది. ద్వ, వి ఒకానొకచెట్టు, (శ ర) 

సీదపాపస,. యు, చే. వి, షనీబిడ్డం “చ..,పిరు లను 

దూపు లుంచుకొని వేడుకగా రసికాలి 'వెచు 

చుక్, దిర్శెడునీరు పొపను వధించెను శంభుండు 

శవా రుంబేకదా” పార్వ ఏ, ఆ. ౧౦౦. ద్వ వి, 

(సీ రుషా పావు 1. కృపీటయోని, అన్ని. “ఆ. నీరు 
పొవ గాలినెచ్చెలి యన్నింటి తిండికాండు,., 

అగ్జి యనలణగ నొప్పు ననలుం డీశ ఆం, సం, 

దేవ. ౧౮; 2. జలజంతువిశోనము. “గీ,..సీఠరు 

పొవ నీ"రేన్దు సీర్చిల్లి ప్రాంచిపురువు లాదికొజగాని 

జంతువు లన్ని విడిచి” హం ఈ, అ ౧౮౬; 

8, _ జలమనున్యుండు; జలమనుష్యాంగనం LEN 
కొలంకులోవలనుండి వ పిజారింద బయట 

నిల్చిననీరుఫావ లొక్కొ_.” తవతీ, ర, ఆ ఒక, 
gees యనుజాగపొాలంలి, వలన | వీరు పాము, ద్వ. వి. (డీరుశే పాము) జలనర్సము, 
0%, 2 అచ్చు, అయో. ౨0౧, 
ట్” 

నరుక ట్రై. “పీ పీరా మనంగను నీరు 



నీరు 1785 + నీళు 

యనంగ జలభుజంగము"పేరు వెలంగును ,,, అం, | నీరుముంపు. ద్వ. నిణ, జలప్రాయము, కీ ఫీరుచేల, 

భౌ, ప్ర. ౧౪౭. సాం, ని. తిర్య, ౮౧. అనూపము. “గీ. నీరుముం పనం ,గీ నీరుణేల' 
ఫీఠుపిప్పలి. వై. వి. (సీరు+పివ్నలి ) పిప్పలివిశేషము, | యనలయ, ఖ్యాతిం గాంచు ననూవయి, ,.” ఆం. 

తోయపిప్పలికొ. “సీ. నీరువిప్పలి యం ఛనిన భా ది. 8. | 
బొక్కెన యనంగం దో యవీప్ప శ సంజ్ఞ తోంయ | నీకముట్లు. ద్వ. ఈ కి. (థీరుశముట్టు) మల 

శ 99 > న షై చుండు.” ఆం. భా, ద్వి. ౫కి. మ్మూ క్ర విసర్జనముచేయు. "గీ. రచ్చం చెరువున 

సీరువిల్లీ. వై. ని. (నీరుచాకిల్లి.) జలమార్థాలము.(శ.ర)| గృహవాటి నుచ్చుమోంద, నీటిచేరువం గొజి 

సీరుపుట్టువ. ద్వ. వి. (నీరుశపుట్టువ.) 1, శంఖము, గాదు నీరుముట్టువసుధమిందను దళము గాం గనవ్టుం 
“కీ సీరుపుట్టువయును నీరుపుట్టువయును బూర| బజిపి వేగ మూూక్రపురీషముల్ విడువవలయు.” 
యుం దొడపునై ఫొలుపు చెఅవు” అచ్చ. విపు, ౪ ఆ, ౧౮౯౨. 

చాల, 3; 8. కౌస్తుభము, అచ్చ, చాల. 3;|నీరుమోపరి, ద్వ. వి. (నీరుశే"మోపరి ) 1, మేఘము* 
3. తామరపువ్వు, (శ. రు (శ. రృ; 2. కలశము, “సీ, ముదిశెగుబ్బలు నీరు 

నీరుపోంత. ద్య. వి. (నీరుశాపో౭క) జల క్రీడ, “ఆ| మోపరుల గణింవ వప్వయుట్టువుం గాచు నలివ 

(వృణయభావ మెసలర బోరు. లుక్సవమానం, శేలం,” వా. న ర్క ఆ, క3, విణ. నీరుమోచు 
గూడి నీరపోంత లాడి రొవ్న” కు, నం. ర, నది. (శరు 

ఆ. ౧౨౦ నీరుమోయు. ద్య. అ. కి, 1. నీటిలో మునుంగు; 

నీరుపోయు. ద్వా అ క్రి (నీరు[పోయం) | _ నీటితో నిండు, “ట్, తామర నీరు మోవ హివమధా 

కొ, వ్వెక్కూ3 మదించు, “గీ, ఇవ్విధంబున, ముండునుం గళవచ్చి డిగ్షం చే, బోమహిమాఖి 

"మెలంగునయ్యింతి యొంటి, తిండికత్రమున నినుమడి| రామ మగుచుక్ సుదతీనదనంబు వొలు..* 

కండ పట్టి, నీరుపోనినమేనితో నిలుపరాని మన| _సాంటో, 33 ఆ ౧౦౫; 2, గర్భవలియగు, “ఈ, 

నువే జారభోగ మేమజక తిరుగు.” శుక, 3,| శ్రేవలమళి కావీకచసారస . సీలసరోజద కృకూ; 

అ, 3౫౧. రావయ వాఢథ్యనిమృలుమమానస పద్మిని నీరు 

సీరుప్పీ, ద్వ వ్వి+ (నీరు+ఉప్పీ.) వృతవిశేషము. మోచిన, ట్లావిలసీల్ల గర్భకమలంబుశు బోలిన 

“రీ తెల్ప్లకాంచనము తుందిల 'మెట్లుకాంచన | కల్వలో మధ్య; స్రావము నుమనీ రణడీజాడను 

ముస్పీ తెల్లుప్పీ సీర్రుప్పి యివృలోవాంస. రఆం౧.  జొవక చూచుచు న్నెడన్. ల పార్వ. ౨, ఆ. ౭, 

నీరు ప్రబ్బలి. ద్వంవిః (నీదశ్యవ్రబృలి ) జల చేశ్రసముశో, వను. 3, ఆ, ౨౧ (ఈశండు పద్యములును 

(శ, ర ెళిండర్గ ముల కుదావ రణములు,) 

సీరుబచ్చలి. ద్య, వి. (వీరుగాబచ్చలి) ఒకవిధమైన సీరుల్లి. ద్వ- వి. (నీద + జల్లి) ఎజ్జిగడ్డ, పలాండువుం 

కూరాకుళీ. “సీ, ..నిమిటాయి గొలిమిడి నీరు “సీ _,ఎజ్జ్ర యుల్లీయం చనలో నీరుల్లి నాలం 

బచ్చలి వబ్బ,*” వాంస. ర, ఆ. 60. బలాండు వొవ్వు...” ఆం. భె ద్వి. అక 

సీరుబొద్ది. ద్వ, వి (నీరు+భెద్ది.) వృద్ధ దారకవిశే నీరువంగ. వె వి, (నీరుశావంగఎ వార్తాకవిశేషము, 

వముళీ, (శ ర) వృంతాకము, “సీ,, ,సీరెళ్తువంగ నా నీరువంగ్క 
+ క్రి 

సీరుమట్టము. ద్వ, వి. (సీరుగామట్టము.) జలవ్యా ప్పి యనంగను వృంతాక మలదను... అం, భె 

గలభూభాగము. (శ, ర ద ఆ లం 

ఫీరుమానిసి, వై. ఏ. (సం. నీరమానునః,) నీటిమను సీరువట్టి వేరు. ద్వ. వీ. (నీరు?వట్టిజేర) ఊశీరవిశే 

మండు. “గీ, శైవలచ్ళన్న ముఖముతో జౌక, వము, లామజ్ఞకము. (శే, రం) | 

ఫించి, వవనహాలిచేత నన్నాచు బయలువడిన, సీరు | నీరువట్టు. ద్య. ఆ. క్రిం (నీరు4వట్టు) దన్నీగొను, 

మానిసీం జాదు మన్ని శికశరవి, రూవితుం డగు “ఆర్మార్తి జాగరణభరశ్రాంతు. ల్రై వారు, నిద్రం 

రుక్షి పొరువముం చలిషె” సాంబో. ఇ) ఆ| బభోొందియుండ నీరువట్టి, ఛారుణీశ్వరుండు 

౧౯౯. కన్మంత్రకలకోద) కంబు శెల్లం ద్రవ గడుఖీ 
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నిండ. “భార. ఆర, ది 5 ఆ, అలవి ap i. దావాము నీర్మా_వి కా సీఠు-కావి, లక్స్ + +నిద్ద మెనమడుంగ 

దప్పిక. “టా గాసిలసీక రాసుతులం గోళికుం 

డాలి నీరువట్టు నాయాసము లేనిమంత్రము 

సీర్కావిపోవతి కనక మేఖలతోడం గటిఘుటిం దల 
"కాళీ, ౧, ఆ, 3౯, 

రణాభయవృత్తి య మోఘబాణబౌా శాసన సాధ | నీర్షొబ్బి, ద్య వి. (నీరుగానొబ్బి) " వృతవిశేషము, 
నంబులు , +. .కృపచేసీ కృ తార్థులం వేసె ఇంక 

యున్. రామా, ర, ఆ. ౨౮, భార. ఆది, ౬, 

ఆ. ౨౧౯; 8. నీటిచాణీక. “*మ...నిర లతో 

యన్న వనం బొనర్బినళరీరం బేటికి స్నీరువ,ట్టులు 

నీఠునొలిమిడిశ. “గీ. వెలగ వాంకుడు వళ్లేరు 

ములక వేను, నిర నీరొబ్చి మొదలుగా జగతి 

గల్లు కంప లన్నియు వేవేగం గడచి కడచి.” 

వాంస. ర, ఆ ౬. 

గట్టెం భవదాక్శశుద్ధి కిది గూడుంగా మహా నీర్చిచ్చేకాండు. ద్వ. వి. ఒకవిధమైనలకుముకిపిట్ట 
ఇశాయముల్ . కాళ. 3, ఈ ౯౬ 9 జలా 

శయము, నీరున్న చోటు. (బ్రా. వా 

సీరున త్తిగ. వై. వి, భథ్యువిశేమము, “వ. ..మణుంగుం 

“శీ, టిట్టి, భము లకుముకి యనం బరంగ దబ్బ 

దంబు సీర్చిచ్చు కాం డన చెగదడుచుందు.'” ఆం 

భె ద్వి, ౯౭. 

బువ్వులుం చేణీలు నీపవ త్తిగనలు మడతలు బవ్వు నీర్వట్లు. ద్వ అ, శ్ర" (నీర +వట్టు.) దప్పిగొను. 

బూరెలు,” ”నాంస ౧, ఆ ౧౦౫ (శ.ర.పా 

సీరువరి. ద్వ. ఏ. (నీరుగావరిి) నీవారతృణముశ.(శర ) 

నీరుచామి. ద్వ వి. (నీరు+చామి.) జలరాశి, సము 

దము, “చ...పజిచెం చల్లగ చేజులు నీగు 

వామికిన్ *” . కిష్కి0. ౬ర, (శర పా 

నీరువెట్టు. ద్వ. అం (క్రి. (నీరుశాపెట్టు) పొలము 

మున్నగు వానీకి న. ప వహింపంక్షేయు. టా. 

అసురఫఘస్త రవైరి లాం గల మహి 

“వ... వెన్నెల నీర్వట్లు'వె న్నెలకిట్టలు పొట్టలు 

నిండ నాస్వాదించె” పొందడు, ళో ఆ. ౧౬. 

వి దప్పి, “శా. వాసోన్మిగృవూ మెన్న రాశ 

లియం నీర్వట్టుకొ క ర్టలల్ ) మానెం గా 

యనరు .. పాండు, ౫ ఆ. ౧౬౮ా అము, 

క, ఆ. ౧౨౨ 

సీర మనకు కామి, “క్ల కడు యమ్రోయునీర్యామి 

గాంచి శెధుట,” అచ్చ. కిష్కం. ౯౦. 

కాలువట్టి పయిర్శగ మెడు నెత్తురు నీరు వెట్టి యం, | నీలు. బే. వి, (క. ఈ నీజబు) బూది, భస్మ ము, “అ 

దలుకవే. క్రీ రగ 'లమాంకుర మింద్ర రమా, మాజుకొన్నవారి నీణునీయుము భ్ నరసీ 

ఫలోర్థినై- ” పాండు, క్క ఆ, ౫౯. 

నీరూవము. సం. వి, అ, పుం. గాలి న ఆకాశము. 

నిభ, (అ, ఆ అ ళూవములేనిది. 

మనుపు ధరణిసురులం బోవు: “ భార, శాం, ౧, 

ఆ. 3 ౭0, వరాహ. ర, ఆ. ౫౬, 

నీల, నం. వి, ఆ. స్త్రీ 1. నీలిచెట్టు; 2, నల్హగలి బేరుళీ, 

సీశిండ. దే. వి. (థీరుశేఎెండ) కొంచెపాటియిండః | నీలంగువు. సం. వి. అ. పుం. 1. పురుగు; 2. ఇంద్ర, 

“'బేశయిండ. “ఊఉ, కొండలు ద్రవ్వినట్టి "పెను 

గుంటలవెంట నె నిర్ణమించి మా, రాండమరీచులం 

థీ 
సిలమణి; ఏ. నక్క, త్త 1. ఈ; 2. తుమై 

దలవం క్రి, 

దజీమ్ తాంకినమ్మాత్త మె కాదు రయ్య శన్మండ నీలండు. బై వి, (సం. నీల) అశ్వవిశేషము. “క, 
లముం గరా, గరిమండలిచేం గపులాచి బాంచ 

నీళండలుగాఖం చై కొని ఫణీశఫణామణి దీఫు లిమ 

హిన్. రామా, ౭, ఆ, ౧2౬, శశాంపీఠి. 3 ౭. 

సీశెత్తునంగ. ద్వ: వి. సీరవంగ, వృం తాకమునే, అం. 

ఒనరించిన నీలని నడ గని బొల్లనిం గ త్తలాని గారని 
సారం, గని జారని జన్నని నిమ, వని మొడలుగ6ం 

చెచ్చి నిలిపె చావాకం డెదురన్,” చ్వా, 3, 

ఆ. ౧౪౧. 

here (ర, ఆ ౧౭౬ | కలక్షం్య్య సం, ని, ఆ స్తీ" జమిలి. “క, భునమండలి 
సీరేన్లు, ద్వ వి, (నీరు+వీనుయగుఎ నీటిగజము, వాంస, 

సీరొట్టు. ద్వ వి* భత్యవి'శేవము. కక రొ సీరొట్టు 

'నివ్వటీ యట్టు దోనె .., భత్య భేదాన్వాయం 

హా సులి, టే పం, భౌ, దిష్టి, DAk, 

యత్యున్న తి, హల దొల్తం బిదవం గరక కలిత 

కుసుమజ్యా లనవజల'సీేకములం 'ఛ్యామొనయింపుచు 

నీలకంళ ముద మొసరించున్,”” కాళిందీ. ౪, ఆ 

లక, 



నీల 1737 *: నీలీ 

సీలకంఠము. సం, వి, ఆ, పుం. 1 నెమిలి; 2. ఊరం | నీలలోహితుందడు. నం. వి, అ. ఫపుం.-కంళమున నలుపుకు 
బిచ్చుక; 3. కాటుక పిట్ట; డీ. బంగారు పిచ్చుక; శేశములందు ఎజుపును కలచాండు = ళివుండు, 

ర్ తుమైద; 6. పాము విణ, (అ ఆ, ఆ.) నల్లని నీలాంబరముం సం, వి, అ, పుం. 1, నల్లనిబట్ట; ర్ల 
కంఠము కలదీ. ఆాళిసవ త్తిరిపో, 1 

నీలకంఠుడు. సం. వి, అ, పుం. ళివ్టండు. (ఇట్లే. స్స 

చవుడు. మొ. 

నీలక త్రి. మి, వి. ఖడ్డవిశేషము. “క. . వంటలక్క 

చిలుకం దజుగం, సోరివచన' క్రి యాచిం, తార 

తితో నలక త్తి నలుగడ నెకుకన్ శుక, 3, 
ఆ, ౫౭. 

నీలాంబరి. సం. వి, ఈ, న్త్రీ* ముప్పది కెండునపుంసక 

రాగములలో నొకటి “గీ, రీతి గాళయు నీలాం 

బరియును ఘనము, దనరువా౨వీర నాటయు నని 

నప్రుంస,కనులు ముప్పది రెండు రాగములు ను౭కీయు 
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es చబంధ. లా, 

కీలాంబరుండు. నం, వి, అ. పుం. 1. బలరాముడు. 

ఫీలకము. సం, వి అఆ పుం కే, నల్ల గుజ్జిము; 2 ర కని 3, నిరతి. విణ, (అ, ఆ, ఆ) నల్లని 

తువ్వైద; శీ, నల్లకోంతి. న. 1. నల్లయుప్పు; 2.| వస్త్రము కలవాందు. (ఇట్టే: నీలవసనుండు. మొ.) 

నల్హయుక్కు; 3. "మెలుతు తము; 4. వేగిన. | నీలాతము, సం. వి. అ, పుం. బాతు, విణ, (అ. ఈ. అం) 

విణ 9౯) వలం నల్లనికన్నులం గలది. 

సీలగంధి. సం, వి. ఇ. పుం. మాణిక్యవిశేషము. (ఇది | సీలాలి జే. వి. ద్విముఖదీపిక, “సీ, ద్విముఖదీపిక దడి 

తుంబురమునం బుట్టినది, నల్లదాళు గల అధమ, చేరు సీలాలి నా... అం. భా. ద్వి ౧౬౫ 

జాతిరక్నము. అని శ. రు) (లము, స్టిలి, ఉభ. యు, చే వి, మల్లవి ద్యాసాథనవి శేషము. 

నీలతాలము. నం, వి అ. పుం. చీకటిమ్రాను; తమా “కీ వృనును జెట్టి యనంగ మల్లాఖిధానంబు 

సీలదూర్వ సం. వి, ఆ స్త్రీ. 1, నల్లగజికళ. 2. నల్ల, _ తద్విద్య సా మనం దనరుచుండుల దత్సాధనం 

నొలిమిడిళో బులై తగు... గీ, సంగడము నీలి గోతా 

సీలధ్వజము, సం, వి అ. పుం. 1. తమాలము, చీకటి మనంగ నొ న్ని అం. ఛే. ద్విం ౨౦౪౭. వై, వి 

ఇట్లు 2. తాడివెట్టు. (నం. నీలం. సొ నీలీ) 1. నీలవ సము, “సీ... 

న్లవ క్ ము, సం. వి అ. పుం. 1, దానిమ్మ; రై. నీలవ శ్రి బగు నీలి యనలల అం, భె. ద్వి. 

నల్ల తామరశో, న. 11. సల్హకలువ; 2. నల్లనియాకు.| ౧౫5 ర. నలుపు, నీలిమ “గీ + సకల్గజగద్భీష 

విణ. (అ. ఆ. అ) నల్జప కములు గలది. ణాయమాన్క, నీలవన్నియలను నొక్కనీలి మ్రింగ: 

నీలవద్మము. సం. వి అ న. నల్ల తామర, ననుట నిజమై యుక్త కలాల “ప్వుకోని 

ఫీలపుచ ము: సం. వి. ఆ, పుం. డేగ. యొప్పుచిమ్త వీకటులు చెఅజయ.”శుక,. ౧, య. 

వీలఫల. సం, వీ, ఆ, స్త చేళేడ్చు జంబువుళీ. కు. నం రా ఆ ౯౯ తి. నల్జనూలు, (శ, 

ఫీలమలిక. సం. వి. ఆ స్త్రీ మాలేడు, బిల్వము, ర్త SE Won (చూ. నీలితిశ్నె a . 

టు. సం, వి అ. పుం. |. కృష్ణవర్శ్శ మ్కు నలుపు న? గీ కొన దిగనల సీలిపుట్టం బు ముసుంగ్గు 

ర. ఇంద నీలమణి; ఏ. మల్లీ, వటముళీ. క వెట్టి” వార. ౭, ఆ. ౧౧౯. 2 ధూర్తరాలు 
పాల సు “ఊఉ అదమనశేయిదాక పొల మారీసీ మారళిలీ 

మచ్చ, కళంకము; ర్ ఒకవర్వము; 6. ఒకి నిధి? క he 

7. నల్లనియెద్దు. న. 1, విషము 2. మైలుతు త్తము; న స. ss వ. ఖో! 

Se ప పాండు. 3, ఆ. కద. నుం మి శరీ మే Hi 

బంటి లలల నీ. 1 ేలజేలేడుకి ఓ. చెట్టు 2 న్లయాలు 8, నల్బగోరుటక & 
ధారంతి, అ నల్లగ లి జేరుళీ 

me సం. వి, అ పుం. నలుపు కలిసిన నీలిచీర వె" వ. (నీలిషాచీరు) నల్లనివస్త్రము; చోర: 

యొజుపు, విణ (అ, ఆ, అ.) నలుపు కలిసిన సాధనవిశేషము. “ఊం కతత్తియు. నీలిచీరయును 

యెజుపు గలది, గంకటిరజ్ఞవు నారసంబు , 4+ శ, మొదలగు 



నీవీ 

సాభనములుగొని ., వెన్న, 3, అ, గారో, నీల్లు దః వీలంప, 

DE ee 

"ఫీలికనము నె, వి. (నీలి? తనము) 1. దౌప్ట్యము, 
“A 'సరపాలమాళి దా న సక్యభ శీలి గావున 

జాలింగొలుపు, నాలి నీలితనాన కౌ ననంగం జాలి, 

సోలి నుతుమాలిమికి నాగయాళిం జాచి.” చం. 

రా, ఈర, ఈ ౨౨; 2, సాయయేడ్చు. (బ్రాం 

సీలితిచ్నె= వె “వె, విం (నీలి+తిశ్ని) వంత వీంపుబలి 

తోలోట్రిన వేదిక. “రీ అచ అ దమచాయ 
నంటినట్టుగ నుండ దిరుగులా డెడునీలితిశ్న 

లనయ.” యం 5, ఆ. ౧౨. 

నీలిదట్టి. వై. వి. (నీలి+ దట్టి 1. నల్లనికానెళోక; 
2. వోరసాధనవిశేషము. “క. బలపముం గన్న పు 

క త్తియ6 దలముళ్లును జొక్కునీలిదట్టి యిసుము.” 

మొుదలనవానిన. వరము. ళో, ఆ. ౧౮౦కి; తె, 

ఒకానొక్షజేం4 సొధనము. “మ. వలలుం బోనులు 

చిక్కముల్ ... నీలిదట్టు పిడియంబుల్ ఫూని 
లీలక్రొ విశ్ళిం, ఖలవృ త్తిక్. ఇరవేంటకాం డు 

గొలువంగా వచ్చె రా జున్నలతిన్”” రామా. ౨, 

ఆ, ౭-౨6 

సీలిము. సం, ఏ. న్, పుం. నలువు. 

కీలినుము. సం, = నీలిమ. 

నీలిమందు. ద్వ. వి. (నీలి + మందు నీలియాకులనుండి 

సీసినర్ధంజిక ద్ర వ్యము. (వా 

సీల్రివుబ్బు. ద్వ విం ఒకానొక కేంటసాధనము. 

“దర జిగురుకోలలు మేటీచిక్కము లురులు, 

"తెననీలిముబ్బులు ద్రివ్వుడుత్రాళ్ల, పిగిలివెం ద్ధమ 

రన ెదయీ౭టెలుక” ద్వి, నలక, భా. ౪ పం, నీవరుండు, సం. వి, అ. పుం 
క. మరణించు. “గీ. అట్టు సీవారము. నం, వి, అ. పుం నస్యవికేషము, నివ్యరిశ* సీలుగు. చే. అ. క్రీ" 

1783 నీళు 

కే చచ్చు, నముయుట 

యీాల్లుట .. .నీల్లుట. =. నా మొటికు మరణము, 

ఆం. ఫె, డి. ౨౨౫, నా పంచ. ౧, ఆ ర్యా; 

బీ, సాంగు త గర్వించు. “చ, ఆతివకుచంబు 

లుక్ మెలు(గుటాణును వేనరియుకొ ధరాగ్గి 

ప్యోన్నతియు నహీనభూతికలనంబు భునాభ్యు 
దయంబు నివ్వు డొం,దితి మని మాటిమాటికిని 
నిశ్కైడు సీల్లెడు విజ్రవీ ౫వ క, మీతి నటుగాజె 

యొక్కొ-_కరికి న్నడుమంత్రపుంగల్సి గల్లినన్పో 
విజ ౧, ఆ, కఠ. (ఇది ఎవ రెండర్ధములకు నుదా 

హరణము.); కీ. ఒడలువిణుచుకిొను. “ఊఉ, వెచ్చని 
యూర్చు నించుచుళు వేదన బొందుచుః గన్ను 

మోద్న్చుచుక , వెచ్చుచు నెజ్జ పెం దనువు వెమ్తయ 

'వేంచుచు నీల్లి లేచుచున్. ౫-జీయూర. 5,ఆ 3లో, 
ఊ రా. ౨, ఆ. ౧౮౯; ర్. ఒడలుసాచు, “గీ. 

అఆవయపంబులు గడలించి యాన్రలింఛి, నిదుర 

'జెప్సీరి మేల్కా-ంచి నీల్లి మలి, యొడలు 

విుచుచు.,. స భాగ రా స్యాం. ౭3౪. 

స్వా ఈ, ఈ ౨౮ 6 ఒడలు పెంచు చేవ 

ముబ్బించు. “సీ. జమిలిమద్దులతోడ సంరంభ 
మున దగిలించి తాం దగులక లీల కెంటి. సీ 

నడుము గడచి నీల్హుటయయిను బుడమి వగులం బెల్ల 

గిలి కూలెం దరువులు... హారీ. పూంగిఆ. ౩5 3, 

సీవరి = నివరి. (సస్ఫవి శేషము.) “గీ. ...'పాములపడగ 

పీడ, నలరుచు( జెలంగు నెలుకలు కలపరు లయి, 

వరుగ గావంగ వెలయునీవరులు గలిగి” 

శాం, ౧, ఆ. ౧౭. 

Ll. సన్యాసీ; 2 i 

, లొకి కొ_క్య్కసోటున 'నాలపోళతు, లన్నియును నీవి, సం. వి, ఈ స్త్రీ” 1. స్త్రీలపోడమాుడి; ర. మూల 

వాత ముక్కు_నం గన్నుంగవల్క, చెత్తురులు గాఆ 

సీలిగి వేలం బడిన ెల్చ్లచారలు 'వెఆంగంది రుల్ల నీవు, బే. స 

ములను ప షీలా, 3 ల! ఆ, కు 2, జడలు 

పెంచు చేవ ముబ్బించు. 

ధనము, తి. వంచెపుసొము; శీ చెజసాల. 

. యుమదర్గకను. “గ, నీవ మాచుట్ల 
ఇవా 6 

మనపోలె ఇెమ్లితోడ,” భార ఆది. ౨, ఆ. ౧౪౯, 
కక బలిళపుటురి భార, ఆపె, ఎ, ఆ ౧0౦, 

గూముంబున, నిలుచుట యారష్టా తెన్వ న్ల్రిగ్ నీవృశము. నర. = సీవృత్తు. 

నునుతుల్ , వెలువడి చని నుఖీలగుషురు ...” నీవృత్తు. సం. వి, త్, పుం కే, గ్రామము, జె, చేళము, 

“ఛార శాం. ౬ అ. ౨9౨. న్మీచ్ర్చము, నం, = నీధ్యము. ॥ 

సీళోత్నలమూ సం, స ఆనం నల్హకలువ, (ఇది క! సం, వి, అ. పుం మందు. 

మన్మథునివంచ బాణములలో నొకటి, 

'వ్రీల్లాంబుజనుం) నీలాబ్ధము. "బెం, 

(ఇట్లే: | నీథలాడు. ద్వ. ఆ. క్రి, స్నానము చేయు, “డ్... 

యశోద చేదుకక ఆ మ్యూవగ నీటులొడు 



నీళ్ల 
టకు చనియెన్, , హరి. ప్రొ. గ ఆ. ౧౭౮. 

శ్రీరాథా* ౫, ఆ ౨.౬౯. 

నీళ్ల చివది*. ద్వ. వి. (నీట్ల4+చివది) కాయ, అలంజ 

రము, “గీ, సేగడు నీరా డనంగను నీళ్లచివది 
99 

యన నలంజర నామభే యమ, + + "4 ఆం భో, 

దిష్టి లర ౫. 

నీళ్ళదొొర. ద్య వి (నీట్ల+ దొర.) వరుణుడు, 

“ద నీళ్లదొర గాడుపు జక్కులజే:డు చిల్వ 
సొమృలయొకినోండు నాల్లబుజముల్లల వేలుపు 

దమ్మిచూలియక్ ; గొలువగ వెండిొొండపయిః 
39 

నూరి 6 జెలంగు గడిందిదయ్య మా. అచ్చ. 

ఆరం. ౧౨౬. 

సీళ్లనాడు. ద్వ. అ. క్కి. (నీక్లక్ + అడు.) స్నానము 
చేయు. “ఉఊత్సావా. మలుసమ్నర్హ నంటకుండి 

మాలదాన నగుట నేం గలయ నీళ్ల వాడి కడవ 
9 గంత యంటుకొనుటకై , కొలనం (గ్కుంకి... 

శీివరా. 3, ఆ. రక, (వేంక. దేవ. ౧౭. 
నీళ్ల రాయడు. వై. వి. (నీట + రాయండు.) వరుణుడు, 

నీళ్ల పరుగు, ద్వ. వి. ఉప్పు, లవణము, (శ రఎ) 

నీళ్లాడు. ద్య. అ. క్రి. (నీట్లశఆడు) 1. స్నానము 

చేయు. “సీ, అకండు సరస్వతి నవగాహనము 

చీయుచుండె యాచేరువ నోర్తు తడుపు, గట్టక 

సీళాడంగాం జూడ దనదుశు కము నిర్లమించిన 
00 లీ ౧ 

జాం శల్య. ౨ ఈ. ౧౬౦. కాకీ, ఎని 

ఆ. శి 2. ఇసృనవించు. “ఫీ "తెలిసి చక్క.న 

వచ్చి చేవకి నీళ్లాడె రమ్మ ర మని భోజరాజు 
ష్ జీ ర 

తోడం, చెప్పిన...” భాగ. ౧౦. స్కంం పూ. 

౧౪౮; ధా స్కాం, A029. 

ల్ క సీళ్ళార్చు. ద్వం స (క్కి. స్నానము చేయించు. ఫీ 

పాపక దంబజం'చాలంబుం గడెడుపగిది నీళ్ళార్చిరి 

-పాొవనికిని,”” కాళీ. 3, ఆ De, 

సీళ్లుకాయిం ద్వ అ. శీ" (నిళ్ల+ కాజు) మంద 

ముతితోనుండు; జాప్యము చేయం. (ట్రై వ్యవ 

నీద్లననులు. ద్వ. అ. (క్రి. (నీగ4నమలు.) సంకో 

చించు, సంశయించు. “క, నీ వాపురికిని మొద 

లం బోవం బని యేమి చెప్పుము యథార్థముగా, 

నావుడును నీచ్చ్రనమలుచు, నావివాగము చెప్పం 

గొంక నంచయు దానిన్.” (వభ రళ్కఆ ౮ 

ద్వి సారిశ్చం ఫూం AOE, 

నీళోడు = నీబ్ణకాజు. (వ్యవ) 
III 03 
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ను చే. అవ, (కొన్నియెడల దీనియుత్వమునకు. 
లోవము కలుగును) 1. నాళబ్దమునకును తన. 

శబ్లమునకును వచ్చు పథ మైెకవచనము. (ఊదొః- 

నేకు తాను) “చ ..సర్వమునను నేన నిల్లు నుఖ' 
వాసత నక దగం జెంది నిల్చు సర్వము...” 

భార, అశ్వ, 3. ఆ. 36. “గీ. తాను అెగుజేని 
బొంధవదారపుత్ర, మిత్రులను నజ్జనంబు లేమి 

టికి .. భార శాం ౬ ఈ ౨౩౩; 2. ద్వితీ 

యైకవచనము “గీ. సత్కవిశ్రేష్థు తిక్కంయ 
జ్వను భజించిల కాశీ ౧, ఆ. ౧౯. భర. ఆది, 

౨ ఆ. ౫5 9, తద్ధర్యాద్యర్థక వృ భేన పురువెశ 

వచనమునందు వచ్చు పృత్యయము, “మ, , పౌంచ 
జన్య మొనయుక్ గల్యాణసాకల్యమున్ “ఆము - 

౧) ఈ ౫ భార. ఆది. ర, ఆ. ౮౬; కీ, ఉరక్తన 

పురుమైకవచనప్రత్యయము, ఉవా:-చవేయు 
చున్నాను; చేయలలను, “ఊ.., వేకటళర్ణం ' 

గొల్చెదన్” ఆము, ౧) ఈ ౧; ర్, శుమర్థ భావ 
లక్షణాద్యర్థ ములయందు వచ్చు ప్రత్యయము, 

ఉదాః-వండను బోయెను. వాండు వండ నలిథై 

వచ్చెను; 6, సముచ్చయార్థమును ఉలుపునుం 

“చ. ఇవి యేనుక్ సఠతంబు నాయెడం గరం 
బీన్హంబు'లై యుండు బౌాయవు భూదేవకులాభీ 

తర్పణనుహీయకి ప్రీతియుక్ భారత, శృవణా 

సక్రియం , +. శశ్వత్సాథు సౌంగత్యమున్ ౨ భార, 

ఆది. ౧ ఆ. ౧౨ 7. అవగారణార్లమును చెల 

పుకు, “కికం;డును మధ్యేర్శ్మాత్త మునం గడుం 

గుతుకమును.” వారి. ఉఊ ౫, ఆ ౧౫౮౫ ర 

నహితారమును బెలుపునుు *వ,., మేనం బులక 

లిబ్వుడుం బొడమెడును” స్వా, ౧౫, అ తీ; 

9. వని ఐన అనునర్థమును "జెలుపును. “క భీమా 

ర్టునులకు రణమున "సేమగలును ద్రతియె” భార 

ఉద్యో. ౧, ఆ. ౨౮; 10. కొన్ని పృక్యయముల 

కును కొన్ని ఆవ్యయములకును అంతాగమముగా 

వచ్చును. ఉదాః-రామునిచేతను, వలెను. మొ; 

11. వృత్తి నుందు కొన్నియెడల ఆగమముగా 

వచ్చును. ఉదాః- తళుకుం కెక్కు_లు, తెల్లందనము, 

మొ; 12. కల అనుబంధము పరమగునపుడు వడు 

అనుబంధము పరమగునపుడును థాతువునకు వచ్చు 

ఆగమము ఉఊదా;-చేయలోలండదుు చేయయుడెను; 



నుంకు 

టె ౨ వ్రశమాంతము లగునన్య ద్విశేమణములకు 

ప్రాయికముగా నగు అంతాగమము. ఈయాగ 

మము పరమగునపు డుత్వమున కత్వ మగుకు. ఇ 
ఈ లై దీనికి “ని” స స! ఉదా:-చేశు ధన్యుః 

డను. నేవ సుకృతిని, చేను శ్రీని. 

నుంకు. టే, వి. వస్తు, ఊవ ప. “కీ వ సిల్లి 
నుంకు నిష్పస్తు ని ట్ర్రనంగను నవవానసంజ్ఞ యె 

యొస్టుచుండు.” అం. భె ద్వి, ౧౭౫ 

నుంజే. చే. వి. సొగటాలపలక. “పీ. వనిగిండి చిటి 

శన పావ్రరాల్ సొగటాలు నుంజలు గొరవంక 
55 జ (వృబంధ. OED 

నుక్క.ట. దే. ఏ. 1 బాధ. “ఊఉ, ఘోరకరానన 

స్ఫురిశకోపులునై యమదూత లానరుం, జేరిన 

గాంచి మై నడం జేష్టలు చెక్ళత మందం 

బల ఆుక్, నోరును గన్నులుం జఅచు నుక్క-_ 

టయె. వెగ డగ్గలింపంగన్,.' మార్క... ౨ ఆ. ౨౮); 

2. కదలియాడుట్క అసియాడుట, “ద్వ, చెక్కుల 

సన్న రపు: జెమ రెక్క. నడుమునుక్క_ట నొక్కి_౦త 
నూగారు దోంచు నలరువయ్యెద జాజి నలకలు 

వెదర,..*' ద్వి, వారిశ్చ. ఊ ౯౧౦. పం, 

మగ్దడుచే. దే. స క్రి. (నుస్ద+అడుచుు) నలంగం 

"కాట్లు, “సీ ఎక్కుడు వలమైనయెడ లడ్డగించిన |. 
hs నుగ్గడుపుడు. వారి. టా ౧, ఆ, ge 

నుగ్గాడు. డే. స. కి" (నుగ్ధుషాలడు.) 1. నలల 

గొట్టు పొడిచేయు., “మ. భటులక్ గీటడంగించి 

ఘోటకములక్. భర్జించి భే చృెభరా, డటలం 

జెక్కు.లంచేసీ సై నికళళాంగత్రై ణి నుగ్దాడి, న 

రొంప స ఈ బక; డ్డ వరం చంపు. “కీ 

నుగ్తా దెం బరిమార్చె నురి విను 'చెగటాన్చం జదిపె 

జంపెను సదమద మొనర్చి” అం. భా. వ 

౧౨౩, భొం స ఆర ౨; అ, 9393; 8. ధ్వం 
నముచేయు. “సి, ననలులాయము య. 

నుగ్గాడినపగిదిం je చేల పాలు చేసీ.” 

సం. ౧౧) ఈ. ౧9౮ రాని. 3, ఆ. ha 

శ, as 'డిషి. నీళలల్ నుగ్గాడి నిను సంహ 

రించి సీతం దోడ్కొని పోపు ల్ మాపలుకు 

రం, ఛా, నుం, 3 ౬౯. పు. లే వం. 

నుస్టించు, దే, స క్రి, తెట్టు. “మ. ..శల్లి న్నూర్లు 
"ని ంచి Es టైన్యము కొంత తెచ్చి 

ఖని తాల్ నూకి యని ప్ర న 

వంజరంబుం 
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జాయం జని యిటు వల్కెను రవాస్యూలాప 

రూపంబునన్,” వివ, ఆభ, ఆ, 8౬, 

నుగ్గు. జే, అ. క్ర" న్ “చ...మా, కజచిన 

“ శాట్టకుక- స్య కాయము తోలును నుగ చేమి 

యన్ నృసిం క, ఆ కక. (శర ప 
వి, కే, చూర్ణము, పొడి. “గ్ నురుమః నుగ్గు 

ఫౌదుము పొడి సురుము సున్ని, చూ రనంగను 
విలసిల్లు జార నుధవ. * ఆం. భా, ద్వి ౨౨౯) 

భార, ఆది. ౬, ఆ. రర; 2 ఖండము, ముక్కు. 

“ద. తేరివై నొగనొగ చాశలాం బజకి 
నుగ్గుగం శగారవచూతు చేసీ...” భార, ఫ్య లి 

ఆ, 33౧, అ, ౧౯౬; 8. సమూ 

నాము, “అ, ఉ గృభానుసుతుండు న్య భాగంబున) 

బలిముఖ్లాధివతులు వన్ని నడువ, వెనుక దాను 

గదలె వెన్నుబలం బయి, నూజుకోట్టకపు పులనుగ్గు 

లలమ.” రామా, ౭, ఆ ౨౭౫౦ బఒ పిడుకలు. 

(శర జా.) 

నుగ్గుచేయు. చే. స. (క్కి. (నుగ్గు చేయు.) ముక్కలు 
చీయు పొడిచేయుం “గీ. యోధసారథియుగ్య 

సంయుతము గాగ, నూజురథములు వ్ర్మి డి 

నుస్తచేనె” భార, విరా. 3, ఆ, పరము 

నుగ్గలుచాజు. చేల, శ్ (నుడ్గలు+- పాయి.) పొడి 

యగు. “ట్వి. కలయం బ ర్వెడుభవద్దరళ కాలాన్ని( 

గులగిరు లైన నుగ్గులు వా686 ద్వి 

హారిశ్చ. ఉం ౧౭౬౬. పం, 

నుస్తసేరొంు = నుగ్గువేయు. (చుపు) “చ... లేర 
సారథి కమ్ము నాకుం జిచ్చుఆపిడు గొట్టు లట్టడరి 

శూరులమొ క్ల నృము నుగ్దుసేనె నెదన్ .” భార. విరా. 

గ ఆ. ౮3. కీ: నుస్లుల్ చేయు.” దశా. ౨) 
అ, కళం౦౬) 

నుచ్చిలి. దే. ఏ. నురుంగ్యు ఫేనము. “శా నోర 
న్నుచ్చిలి గ్ర గ మ కుడ... కన్ను ల్లార కొటింబసం, 

బార వ్యాప్తి సేధఃకరింప హృదయనస్థానంబు గం 

పీంవ...””వార, ౨, అ, రక, కు. ఈ ఈర 

నుచు. జే, స కీ" నుచ్చుపాంతలు చుట్టు. (శర) 

వి గొథైలయొక్కయు మేళలయొక్కంయు 

పెంటీక. “న... నెల్లిొయ్యలం ద్రచ్చి నుచ్చు 
లంటిం చినం 'బెచ్చు'పెరుంగుచిచ్చు ga రంల 

దనిలించి, 4, స్వా, ర, ఆ. &౦, 

దక్క ౧ 

55 
గాలం, 



నుచ్బేుకోకం చే. వి. (నుచ్చుశకోక) గొకైలయు | నుడుగు, చే, స, 
మేయకలయు చన్నులకు చుట్టెడుగుడ్ల, “ద్వి. ములు 
నత్తి నుచ్చుకోకలుం జూండుంనొడుపు, మొల 
తిశ్తి నిడి దొడ్డ మొలకచ్చ గట్టి. బన, 3, ఈ 

౧౧౧౮ వం. 

నుబ్బే ప్రాంత, ద్వ. వి. (నుచ్చు ప్రాంత గొజైలయు! 

మేశలయు చన్ను లకు చుభ్రొాడుగుడ్డం “పీ ఒడి 

నెల పాల కావడి నుచ్చుప్తాంతలగుది మూంపువై 

వ్రేలునోర్పడంబు.” వేం. వంచ ౧, ఆ, ౫౯౮. 

నుజ్జు దే. విణ, తతి నొందినది, “ఉ. అంటినం గందు 
నో యనక యంగము నిర్భయ నృ్తి మిజు గాం 
సింటీకిందార్చి నుజ్జగునొ శెంజిగురట్టిది నాక మోవి 

బృల్లంటు లొనర్చి +౪” డా రా. ఆ. ౪౭౭. 

నుడి, డే, వి. 1. మాట్క పలుకు. “మ. దశకంకుండనుం 

దాత! నీనుడి యథార్లంచెనచో ఇంకచాలిశుం 
డెనక నయ మేది య్యసృజుని బల్లి ంద్రోచి 

దుర్వ త్రీ దద్వశమా నిల్లెటు ల్మాకృమించు. ..” 
ఊ రా, ౨, ఆ ౨౨౬; 2 అవ ప్రథ, క్త 

పుడమి నష పృథయగుణెడ, బడ తికి దేవాంబు 

విడువ బాడియ కాదే నుడికంటెం జావ మేలను, 

1741 నుడు 

శీ శ. వచించ్చు చెపు. “క, నుడీని 
రహాస్యో క్తులు. . బహు. గన్ని ఆ రా; శ 
జపించు. “సే మదనాహిశకుని నామమం త ౧బు 

UU 
నుడునవాం డొొడికంపుయచాములం చొొన్తుగు 
వాడు,” భల్లా. ౨ ఆ (శ రవి, మాట, 
పలుకు, “క ఉదుపతి మకుటుండు చెవ్రుల నొన 
రని నుడుగుల్, నొడివిన......* భీమ. ౨ ఈ 
౧౫5, వను రీ, అ. £3. 

నుడుగుపడలి. దే, వి. (నుడుగుశావడంతి.) సరస్వతి. 
వేంక. జేవ. ౧౯. 

నుడుగుపడంలిమామ. దే. వి. (నుడుగువడ(తి + మామ.) 
విష్ణువు. వేంక. చే, ౧౯. 

నుడునుతేయడు. ద్వ, వి. (నుడుగుషాజేండు బృహ 
స్పలి, గీమ్చతి. “సీ, అరయ వేల్చులశెల్ల నయ 
గారనందగు నుడుగుజేీనికిం నూరి కొడుకుల,” 

యః 3, ణి ఛై ౧ 

నుడుగులజెలి. చే. వి. (నుడుగుశాచెలి) ' సరస్వతి, 
“సీ జగములమూంటి నై జంగం జాచినణతాయగ 
నుడుగులచెలిమామ యడుగుంజెమరుల య. ౨, 

అ. ళళ. 

నుడువు పురాకనముకాజు నూక్రనపదమే.” భో. | నుడుగువాలు, దే. వి జేవత, వేల్పు. “సీ, నుడుగు 
౭, ఆ, ౧౫౬. (శ ర. పాం 

నుడీ కారము. ద్వ వి: (నుడ4 కారము - స్వార్థ మున) 

గడుగువారిమెజుంగు. లుడుగు 
చే dg అ క స 

వాని చలి మడుగువాండ (పృబంధ 4౧౭ 

wet ద్ర జ్ ల్లమిమైల 

1. మాట పదము. “సీ, నడుగు నుడువు నుడి | నుడుపరి. చే వి? (నుడువుశలరి ) మాటలమారి, 
కారము నొవు నొడి నొడికొరము నొడుగు 

నాగర బదమొవ్వు ..” అం. భె. పృ ౧౧౧. 

కాకీ ల) ఈ ౧౯౨; 3. (మాట మొదలగు 

వానియందల్సి సొగసు, సరసత్వము, “గీ. ప్రైఢిం 

బరికింం సంస్క్యృతశభాషయం డు, వలుకు నుడి 

కారమున నాంధ)భొవయందుు,రు ...” భీమ. ౧, |. 

నుడువు ఆ నుడుగు. దే, స, క్రి. 1. వచించు చెవ్వు అ. ౧౫) 8. పలుకుబడి రచనము. “గీ. ఆపురా 

ణంఖుగనం 'బెనుం గయ్యునేనిం జెప్ప నేర్చిన 

కబియుం (్రనీద్ధుందేనిం చెనుగు నుడికారమున 

మీంచు గనియ"నేనిం గుందనము కమవల చిన చంద 

మగును” జై. ౧) ఈ ౧౮ విణ, సరసమెనదిః 

“చ ...నీవుపల్కు నుడికారపు మాటలశెల్ల నాతం 

'డొడును విరసంపుం బల్ములు గదుక్ మట్ 

మోసమునచ్చు నత్తజిన్ శుక. 3, అ. 3౯౦. 

నుడివడంకుక, చే. వి, (నుడి+వడంతుక సరస్వలి. 

చీంక. దేవ, 8. 

బాచాలుదడు. (చూ, నుడువరితనము.) 3 

నుడువరిథనము, ద్వ వి, (నుడువరి+తనము.) చాచా 
లత. “ద్వి. వడుగువెసీన భక్తి వట్టిపాటగునె 

నుడువరితనమునం గడవ నా డెదవులబన, ఫు, ౧, 

అ. క, పం, (శ. ర పా. నొడువరికనముం 

మ్ముద్రి. "సాం 

“కీ వాని సౌశీల్యగతి నుడువంగనాశ్వ కవుల 

శైనను మొనిపుంగపులకైన.*' ఇందు. ర, ఆ. ౧౬, 
ద్వి హరిశ్చ- ఉ ౧౦3౨. వం; 2 చేర్చు, 

బోధించు. “గీ, కూరింగొను నొజ్జ కాంబోలుం 
నొదవమ చిలుక, శవసీ 'బుడుతల గమికె వేదంబు 

నుడువు*” కువల. ౨, అ ౬8; త్రి చదువు 

పఠించు “*క...వ, వళళ చజేడమునుడుసున్మ 
3 న లోలాత్తుం డుండు ద్రివాలోకమునందున్ . 

జొన్నావీ 3, ఈ 2౦0; కీ (ఆంకితముల) 



నుడు 

రచించు. 

విళదో కలం చొండరీకవిభుచరితం జతు,ర్దశభువన 
వినుకముగ శుభ, వశనుళి నాపేర నుడువు వర 

రత్త ఏనిథీ.”పోండు. ౧) ఈ ౨౫ వి, 1, మాట, 

పలుకు. “మభధ్యాక్క్యరం నుడువులు వేయు నింకేల 

యి ప్పాటీనోములు తొల్లి కడం నోచితిని గా 

శీమి యనుచును గంజి జెందమున”*+ భారం 

ఆది, ఈ, అ. 6౦౫; రీ లోకో క్రి నానుడి 

“జ్ఞ, __నుడికంటెం జూపు మేలను, నుడువు పురా 

ననముగా-ది నూతనవదమే.” భో. 2, ఆ. ౧౫౬. 

కాళిందీ. ర, ఆ. 4౯; 9 ఆజ్ఞ. “క నడవదు 

నిలయము వెలువడి తడవదు పరపురువషగుణము( 
దనపతినుడువుం గడవదు.,.....౨” భాగ ౧, 
స్కం, ౨౫ 

నుడువులననంబోండి. దే. వి, సరస్వతి. “వీ నుడువుల 

ననంబోండి జడియకు మని వెన్ను నజచు స్రాణేశు 

అిచ్చపడి చూచె,” దశా ౨, అ. గని, 

నుడువులవడ్డంతుక దే. వి, సరస్వతి, “క, నుడువుల 
. వదతుంకత్తైనక , దడపుల నిడువనికైనెనం దరమే 
యెన్నన్.” అచ్చ. యు. గేగి౦. 

నుడువులజేండు. ద్వ, వి. (నుడువులుఢాజే(డు.) 
బృవాస్పతి. “గీ. వానివెలువంబు నుడువులజేని 

చైనం బూని దిటముగ వాకు వ్వం బోల చెందు.”' 

నీలా, ౨ ఈ ౮౨, 

నుతము”" సం. విణ, (అ, ఆ. అ) నుతింవంబడినది. 

నులి. సం వి. ఇ “స్తీ స్తోత్రము, పొగడిక. 
నులించే. నం. న కే . పౌగడు, కొనియాడు. “సీ. 

క యా గీరికొలంకులయంచవిండు 

లోం దప్పిన పిలయొక్కొ. గీ. యని నుతిం 

చుచు. , "మార్క, ౧,)అ. ౯౭, ద్వి. పరము. 3౨, 

అ. ౧౬౨. పుం 

నులిక = నుతికె (శర) 

నుతి. బే, వి. 1. తెగ్కమొర్తము. (శర) 2, 
దండు; దళము. (ట్రై) “ద్వి. నూజేసి గుజ్టైల 
నులిశెలు రెండు, పొంజులు?ాం జేసీ వదిలంబువేసీిలో 

వల్నాటివీరచరిత్ర,, &0. (ద్ర) 

న్లుతియించే = నుతించు. “ aE కాన నింద్రుండు 
ఫణిరాజులై నం గాని యీనుదలియందమును నుతి 

1742 నును 

“కు యశము గలిగించు నీ మృదు, నుత్తము, సం, విణ. (ఈ ఆ. ఆఅ) 1. త యంబడిన్ష, 
ల _్పేరింవంబడీనది. 

నుత్యమః, సం. విణ, (అ. అ. అ నుతిందదగినం, 

నుదల్ . సం. క్షత్ర 1, తొలంగించుచున్న; ర్ట 

ప్రే రించుచున్న,. [గించుచున్న పి, 

నుదమానము. సం, విణ. (ఆ. ఆ, అ) 1. తొల 

నుదుటికన్ను. దే. వి (నుదురు+కన్ను.) ఫాలాతము, 
శివుని కృతీయశేకృము. “ఆ, నుదుటి కంటిమంట 
చదలంటి వర చుం, కరతరంబ కశ్చి 

కొనంగల కు నం ౧౦, అ. ని. 

నుదురు. జే. వి బి. నొసలు, లలాటము. “సీ, వద 
నంబు కొనురు భావనంశేసీ వేయగా. నుదుటీ 

సెంవలకలం బొదువంబడంగల భార, విరా, ౧) 

ఆ. ౨8౮ రేం. రాయు. ౨ ౭౭, పు, ౨౬, వం, 

నుద్భమానను. సం, విణ, (ఆ, ఈ అ) Le 

గింపంబడు చున్నది; 2. యే,రింవంబడుచున్న ది, 

నును. దే. విణ, (నుశుపుశోబ్దము కడవర్ణము లోవింపగా 

మిగిలిన రూపము. వ్చల్ప తియందు హల్లు పరమై 

నపుడు దీని కడవటియచ్చునకు లోపము వైళళ్చి 
కము) 1, నున్ననిది, న్నీగ్టము. “ఊూ.. నీరజ 

నాభుఃడు నిండు గొయిటంో జేరిచి బుజ్జగించి 

నును౭జెక్కు.ల జాలకొనంగ ఇయు కన్నీరు 

కరంబునం గుడిచి...” పారి ౧, ఈ ౧౩౪. 

దశా, ౧, అ, ౧౫౩౧; 2. మె త్తనిది, మృదు 

వెనది “చ... కెంపు మిఆిన నునుయిట్టుంబేలం 

గటిజీంగులు వాజగలట్టి......” వారు 3, 
అ. ౬౯ స్వా, ౫, అ 2%; 3. లేత “సీ, 
నునుండీ వి నురఫొన్నం బెనంగొన్నం గనుంొని 

ప్రాణేశుం "గొాయలించలం దలంచు.” దశా, $, 

అ. ౧౭. స్వా, 3, అ. ర౨; క, అల్పము, 

“సీ. నునునవ్వు నవ్వనోవని మృుదుస్వనలిటువలె 
నట్టహాసమంల్ సలుపు టెట్టు.” వరాహా. ౧౧, 

ఆ. ౯౬. పారి, ౫, ఆ. ౧౦౩; 4. సాంద్రముః 

“ఊఉ. ఎక్కడనుండి వచ్చె దరశేతణకక్ నును 

సిగ్గు దొంఠరల్ . విజ ౧౩ఆ. ౧౦౪; 5, మనో 
జ్జము, “ర,చందురు నునుసోగ వెన్నా 

లలతో 6 దులదూగిడు తద్దుణంబులన్ ఎ + నవ 

అ. కలా దథకు, ఇ, అ, 3౩. 

గలసి 

యుంవలేరు.” సార్వ జ, అ, ౯౫. నరావా, కో, | నునువరి, చే. 10, (నునుపుఫ అర్. నునుపుకలదీ, 
జ్ ౧కునిం 

ట్ 
(శర, ట్రై 



నును 1748 సుకు 
౧ 

నునుపు దే మ 1. నున్నన, స్నిస్ధత్వము. “వ... కెసంగు... 
నారి శేళ గ్రా గావలీకోమల పలాళస్రోణికలనునుపు 

గల పొరలయోరల శరధికరయగలమోదశుం బోలె 

కిటికొని ...*; స్వా, ఏ, ఆ. ౨౮ 8. మనోజ్ఞ క, 
కథ Wi సొంపు, “గీ. నునుపు దథోకొ త్తం బలుకులు నుడువ 

సాం. ని. సాం ౬౦, విణ, నున్న 

నిది, స్నిస్థము. క్స్ ఉఊడుమార్ల 6 బకిలంబు 

నున్న నయి శాలో ల్తేజరం బొంది పుల్లడుగం | 

బడ్డనిశాతఖడ్దము క్రియం గన్న ట్రై నవ్చట్టునన్ 

వార ౨ ఆ ౨౫, ఆం. భాం ద్వి. 88. 
వేమి'సీలా. ౨, అ. రారా ద్వా. ఈ, ఆ. ౧౮౫. నున్నము, స?. విణ, (అ, ఆ. అ l. తొలంగించం 

విణ. 1. నున్ననిది స్నీగ్టము. “చ నునుపగు| . బడినది; 2, పేరింహబడినది. 
పచ్చ పట్టునం గనుంగొన నొవ్వగం దిండు గట్ట |నుయి దే. వి. బావి కూపము, (దీనికి ,వధిమెక 
లి దారి. ఫూ, ౬, ఆ ౧౭౮ కు సం అ వచనమంటబే వ,యోసగములు గన్పట్టుచున్న వి. 

ఆ. ౫౯; 2. మనోజ్ఞ ము. “క నునుపగు నలి, *ళశా..,నుయి దాంటేవానికిక శింకయాకం 
గానము వీని వనదేవత గరము మెచ్చి...” తైనం గడమేనియుం గడను కారా యంచు 
కు. నం, క, ఆ ౯౬, నూహించుచున్* పాండు. ఈ, ఆ, ౨౮౫. 

నున్న. దే. ఏ 1. నున్నని ఊముక. (శ, ర) 2. నున్న | నుయ్యిజనుయి. “క, వాలినదప్పి వియజ్ల ర్యకూలంబున 
దనము, న్నిగ్గత, “సీ. , ;కేటనున్నన నున్న తెలివి నుయ్యి (ద్రవ్వుకుమతి గలిగినక్, | క్రీలలనా 
నునుపు, గీ, నిద్ధమనన్నిగ్థత కెసంగు ..సాం. నీ.| విభుం డుండని;, జేలయు త్నేక్క మనియరుగు 
స్థా ౬౦, విణ, (దీనికి కర్మ భఛారయమందు నిగాగ| నీచుడు గలుగునూోో పాండు ౫ ఆ. ౬8 

మము బహుళము.) 1. నున్తువెనది, స్మీగ్గము,| _ విజ్ఞా. వ్యవ ౧౫౧. 
“సీ కురులు నున్నల దువ్వి కొప్పుంబెట్టిన నీటు నురుంగు. దే. వి, ఫేసము. “సీ. కొడుకు రారలం 
ననురనొన్న "మోవహాంధకార మొదపు.”” ఉ. రా డంచుం గడుం బొంగువాపినీవరుని యూర్ముల 
ఆఆ. ౧౯౭; 2 మృదులముః “వ. . , అమ మించు నురుం గనంగలోడా, రా. ఈ, ఆ. ౧౫౦. 

దాంభగంధథ సింధురంబు.,.తుండంబె త్తి నున్నని లం భ్ చు" ౧౫. 
యస్పుఫ్వదండ ర్ మనం గ్ర మగించి వినరి.,,” | నురుయగుకొను, న ఆం శ్రీ (నురుంగు* కొను.) నురుంగ 

నారు ౬ ఈ ౧౬ వరావా, 9, ఆ. ౯౫; 8. కట్టు. “వ,.,లాలావినిర్యాసంబులు. సెలవుల 
నునోజ్ఞ ము, “సీ, మలదాయ రానున్న మలపు _ నురుగుకొన..,” కవిక. ఓ ఈ ౧౧౦. 

కీల్చులు దిండి పెజరాపతిమ కాలిపెండె మమర,” | నురుంగుదబ్బృ. చే, వి (నురుంగుశాదబ్బ్ర) కారిజము, 

చంద్రా. ౨) ఆ. 3౬; శీ. సుఖకరమెనది. “ఊ,| కడుపులో కుడి పక్క నుండు మాంసఖండవిశే 

సువర్ణ డోలికాం, దోళనఖీలనంబులను నున్నని వము, (శరు 

నిద్దర సోలగింప నా, బాలికం బాడుచుండుదురు | గురువు, జీ. వి. 'ఫేసము, నురుంగు, “క, ఆపాలనురువు 

పాటలగంధులు జోల పాటలన్.” విప్రః ౨౩ పవనువ్యాపారముచేతం చెరలి వచ్చి నిలిచె లీ 

అం 3౮; ర, అల్పము. (చూ నున్న గాలి.) లాపింఛచృ్భవిభ ర్తి ఫశ, తావింఛనదయ మౌళీ 

నున్నందనము. ద్య. వీ. (నన్న ాకనము.) మార్జవమ్సు| కీటీగుచలిపచా.. సౌండు. ఈ, అ ౧౯౫ 
"వెంక్తనం “త ..నున్నందనంబుగా నలుగు అము, ర, ఆ, ౧౭౫. 

నూతీయు6 జందనమవుట్టు రాచియుం, బన్నుగం wha a శ్ర Mee _ 

గ్ త్త లెనకలపంబులు గూర్చిడాం , =” భార, ప రవ హను శం 

విరా, ౨ ఆ. ౨.9౧, రమ్, దర్జంగా రవ క్రముల్ విజుగవే 
దండాంకురానీకముళ్ నురాడన్ ...” కు నం 

నున్న గాలీ. చే. ఏం (నున్న +గాలి ) మ. నల. ౧ 

“జ ,, _నున్నగాలికి నెల వైన పువ్వంబొం క ప. న య్ పన. నద్దు = నుర్ణుం (రూర్జము, పొడి) “క నై బో 
నున్నను దే. ఏం నున్నందనము, న్నిగ్ధతం “నీ....తేట, _శ్వరదో;రర్హ శవాలిం జన్నరిపులనగు వినుతించన్, 

నున్న తెలిని నునుపు, గీ, నిద్ధ మనన్నీగ్ధథ కావ్యా. ల? ఆకల, 



సుర్యు 

నుర్వుజనుర్లువు, “ద, జలధి మథంవంగాం చబొడమె. 

జందృమయం బగునుర్వుముద్ద . . *”' కాళిందీ 

క, ఆ ౭౦, అచ్చ. కిష్కి.0. ౬౬. 

నుణీచియాోడు. దే. స (క్రి, (శుణుచుషాఅడు- 
స్వార్థ మున) సంవారించు. “స. ఆమేటి కనదు 

వై న్యమును బద్య వ్యూహభ్ంగిం జూవట్రంగం బన్ని 

సహాతికు రృప్పహారప్తవర్తనలచేం జీకాకువజు 
చుచుం గడుం జొచ్చి నుజిచియాడు, వీర 

కంజరు ,...” రాఘవ, ళ, అ. ౧౪౨. 

నుఆీపిడి. చే. వి. ధాన్యము మొదలగవానిని కాట్లు 

“మొదలగు వానితోం ద్రొక్క్- నలుపుట. “*వ.., 

నుజీవిడికిం జొచ్చిన ప్కబలవాలికునిలీల నేలం బెట్టి 
కాలం జమరి చంపి పొంపివోన్రమగంటిమిం బేరి 

యార్చిన...” భార ద్రో. 3౩, ఆ ౨౬౯. 
నుటుదే. జే. స క్రి 1, ధాన్యాదికమును గాళ్లతోం 

ద్ఫొకి- నలుపు. “ఆ కాలినడలు లంకసాలికి6 

చెచ్చిన, మేటిం బాడి యుక్కు_మిగిలి తగిలి, 

ముంచి నంచి దంచి చించి నొంచి కలంచి, 

కణీచి విశీచి చణీచి నుజిచి రటులు.” రామా, 

౭, ఆ. ౨౪౫ మార్కు, ౨; ఆ. ౧౦౦; 2, 

నళింపంజేయు. “సీ కరిసింవాశార్లూలశరభొది 
మృగముల నుగ్దునూచంబుగా నుయి చునదియు,”” 

కొ, జ ఆఅ. రా, చౌ గ్ ఆ. ౧౭౯. 

నుజుపు, చే. స. శీ" కేం థా న్యాదికమును కాళ్లతోం 

ద్రొక్కీ- నలుపు. “గీ, నులీపి తూశ్పెత్తి కడలకు 

బీజును దిగిచి, గం డ్ లుగం జేసి రాశి పొంకముగ 

నిలిపి” శివధ. ౫, అ. ౯; 2. ధ్వంసము'చేయు. 

“స్కీ శ స్రభూమణసముచ్చయములు నుఆుపంగం 
గడలాత్తు వలుంద క్కేంకారములును.” వారి. 

ఉ. ౭2, అ. ౨౦౯; 8. చంపు, వధించు. అరం 

నిఖలబలము. గీ. నుటీని చెత్తురుబేజులు సజఆవీ 
ఫీమశేన మాయన్న బకుని నాలేనిచోట, నట్టు 
చేసితి శాక నీయలపఫుం జలము, నింక మెజయంగ 

వచ్చుని యేను గలుగ భారం దో 3, ఆ, 

నోరా, సారి, పూ, ౬, ఆ. ౧౯౭; క. ఖండించు, 

నజకు “లయవిభాతి. తణకీమి వెస రక్క నుల 

'వెజచజవం బట్టుకొని, వరీవరిగ వే తలలు నుఆీపీ 

యవలీలన్* భాం రా. యు. ౧౯౩ ౭. 

నుణుమాడు, దే. స (క్రి (నుఖుము?టిడు) Ll; 

ఫొడిభేయు.. “ఊఉ కొన్నిటి నప్పలళించుశొని 
yu 
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నులుము. డే. న. కీ. 
NE 

నుజణుమువేయు అ నుబముసేయు. 

నుజుమునసేయు. చే. న, ఒక" (ను; ముగా బే నం) 

నుల 

క్రోలెముకల్ నుయిమాడు,..” భార. పౌ, గ, 
ఆ. ౧౮ 2, చంపు వధించు. “క, ఉఊజక 

విరాటుబలము పె, గొఆణియలపిండునకుం గవి ము 

కిేోల్చుల్ని క్రియ దిట్టణః విష నదీసూనుండు, 

నుణుమాడె నియచ్చరులు  వినుతిసేయంగగ్,” 

భార, భవ్య, ౧) ఆ. ౨౯౬, అం, ఫొ, తృ. ౧౨౩; 

8. ఖండించు, ముక్కలు చేయ. “వీ వెళ అంప 

మున నిడ్డ వసీగం గొన్నిటి నినుమంకేలుగా నులు 

మాడియాడ భార. విరా. ౫ అ. 3౫% భా, 

రా. నుం. 333. 

1. పొడిచేయుం. “చు, 

మ౭కీయు  విఖీషణుండు .. వై త్యులక్ నుజు 
ముచు రూపుమాపుచును నొంచుచు ద్రుంచుచుః 

జేర్చి కంఠముళ్, నజకుచు నొక్క పెట్ట రణమం 
దును గూల్చె నుదగృమూంర్థి యె” భా, రా, 

యం. ౧౨౫౯౬౪౭; శ చుపు, వధించు, యీ 

దత్వుండు దూపషింవం వే ణంబున6 గొట్టి నుజు 

మాట దలంచిన వెజపు రాదొంి పార్వ ఈ, ఆ, 

౧౦౯; తే. పీడించు. *కళికు న౭కిమి తణీమి 

చణీమి నుఃమునకుం గెల్బినవితకరికి.” అప్ప, 
౪, ఆ 348. ఏ. చూర్ణము) పొడి. “సీ, అరా 
నప్రులు దారుణాశ్ళ వర్ష ము పె, గురిపిన నవి నన్ను 

దిరలం గప్పె% నేనును గులికాన్త, "మేసీ పొహిణ 

ముల్, నుజుము గావించితి...”” భార ఆర. క, 

ఆ, ౬ర్క్భా భార అది. ౬, ఆ. ౧౬౧, ఆం. భె 

(భా. తృ. ౧౨౩. 

(చంపు) అం. 

ద్వి £50. 

1. చంపు. “ఉ. చాతనుతుండు ముటికని వారి 

బడల్సడ వ్రేసి యందజం, జేతులతీట నో ను: ము 

సేసె విశ ఖం ఖలవి క్రృమంబునన్.” భార. విర 9, 

ఆ, ౨౮) నీలా. ౧, ఆ. 3; 8. ఫొడిచేయు. “సీ. 

ఊర్వీధరంబు లాండొంటితోం దాంకించి నుజుము 

'నీేకుసుమూ మనోవసంత. ” చెన్న. ౫ ఆ. ౧౮౦. 
భా, రా, అర. ౧ ఆ ,$09. 

నులక, బే, వి. (నులుచేఛా.) నారతో “పీనినచారము, 
త్వక్సూ త్రము. “న్నీ కైలలసం ద్వక్సూకృంబు 

నులక యన,” ఆం, ఛౌ. ద్వి. ౨౯౫. 

నులకమంచము. ద్వ, వి, (నులకశామంచము,) నుల 
కళో చేయుమంచము, “అ, మలీన మైన చేశ 



వలుచణైనను నల్ల, లున్న నులకమంచ ' మొన్న 
దం డ్రు,. ౨ వి, ఫు ఈ, ఆ. ఎం 

నులకళయష్ట మి. వి. (నులకఢేశయ్య.) నులక 

మంచము. గమ, ఆహజః ద్ర జాము వారయే 

నులకశయ్యం ద్రెల్లీ నిదింతురోల శివరా, 3. 

ఆ ౯. 

నులి దే. వి. (నులియు ధా మెలిక, చిక్కు, “సీ, 
క్రాన్తు భోజ్ఞ 6లపదకంబునం బెన గొన్న చారు హారము 

నులి చక్క_శేసి”” వారి, పూ. ౫, అ. ౯, భాగ, 

౧౦, సం. ఊ ౨౪౨. విణ, 1. అల్బము, 

చిన్నది. “పీ బలుగోడలం బొసంగు నలిపచ్చ ను 

బగోడంబు బారుదూలంబుల వార మాను, పులుదిండీ 

తోకంబములగరిమంబు ..” ఊ. రా, ౬, ఆ, 

౭.౨౭; 2. మెలికలు గలది, “ద్వి, పులిగోరు 

జీవళంబులం నందమెన, నులికడియంబులు నూపు 

రంబులును.” నవ. క, ఆ, ౧౮౬. పు. 

నులించే. దే. స శీ (6నులియు. ధా. ప్రే 

నులియంజేయు, నులుపు. “ఊఉ, , తానును క్ష! త్యు 

లావునకుం దద్దయుః వగా బేర్చి డేవక్కీ 

సూనుడు కొమ్యలూంది మెడ న్ఫుక్కగ చెర్తి 

వన Ep చే, చేనెజిం దనం ద్రొ దోచుట యు, 

రి ఫూ లా, అ. ౫౮౦, 

త జం ద్వ వి. ఇల్లి, మగజింక. య. 

నులికొమ్మ మెక మన వెలయంం గ క్హమృగంబు..- 

సాం, న తిర్య. 825, ఇటే నులిగొమ్మల మెకము. 

ఆం, సం. తిర్య- (= 

నులిగాయ, జే* వి (నులిశాకాయ ) దృష్రినోషము 

గాలిసోకు మొదలగునవి కలుగ కుండుటకు కటెడి 

కాయ, దిస్తీ పూస, ' “గీ, త్రాట నులిగాయం గూర్చి 

En గట్టు నుప్వు వేంపాకు పైం జట్టు 

నిహు లతివ, ద్రిక్ యిడుదృష్టి పోషంబు దీజ 

వీథి, ట్రై, చేను మోటింగ బిడ్డలం బెొచునపుడు.” 

కాళ, ల ఈ ౧౧. అం ba క, ౧౩ ఆ. ౨౫ పు. 

నులిగొను. చే. అ. (క్కి. (నులి? కొను) 1. చిక్కు 

పడు. 

నొ నమ రెడుముడుక కన్ఫొములవలన,” కళా. కి, 

ఆ ౮3౨. శుక. ౧9 ఆ ౨౮ ౭; శ చుట్టుకొనం 

బడిన దగు, వలయిత మగు. శక 

ఇథి 
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“కీ నులిగొన్న చెలందిపుర్యులనూలివళ్లు 

+, సెనగ ని 

నలయితమయ్యె ననుటకును...” ఆం, శే. ౬౭, 

నులీ 

నులిగొల్పు, చే. స (నులిగొను ధా. శ్రే) 

మెలివెట్టు. “ద్వ ముదురుజాుంజురు మొనముల " 

నులిగొల్పి”* ద్వి. వారిశ్చ. 

చంద్రా. ౬, ఆర్కా 

నులిజేముడు. దే. వి. (శులి+కెముడు.) చిన్న, 
జెముడుళీ. “సీ నశల్లేరునులిజైము డాకు జెముడు.” 
వాంస, ళల, ఆ, ౧౦. 

నులికడ. చే. ఏ. మహాబలళీ. “గీ ,,గూబకడ నులి 
కడ, యన మహాబల దనరు వృషాధిరూఢ.” అం. 

భా, ద్వి, ౬ 

లివచ్చి. చే, విణ. (నులిశేపచ్చి.) కొంచెము 

కడిసీనది. “ది. సనుపడ  నులివచ్చి పయ్యెద 

కొంగు, మొనల నానిన కుచముల నొప్పు దాని.” 

ద్వి పరమ, ర్క, ఆ, ౨౯౨ పు. 

నులిపడు. డ్య. అం శ్రీ (నులిశాపడు.) దోంపుడువడు. 

“ఆ దోపువోయ ననుట దోచు నులివడె 

నృనంగ,.. ఆం, భా. క. ౧౧౬, 

నులిపురుగు. ద్వ వి. యు కడుపులో? 

బుట్టుచిన్న పురుగు. (ట్రై వెం 

నులిబిల్ల. చే. వి (నులీఫేలిల్లు) చిన్న చైనయొక 
రకముసీటిపురుగు. “పీ నులిబిల్ల యెజబిల్ల పురుగు 
గోందురుకప్ప ,. ఎండ్ర కాయం జలగ వాంస, 

ఈ, ఆ, ౧౮౬. 

| కలియు, దే, ఆం శీ" 1. పొడియగు, “వ, _మిడియు 

చే వ్రేట్టను నలియేకన్ను లును నులియం వెన్ను లును 

జసీయుజెక్కు.లును జఫ చంద్రాం ౬, ఆ, ౯౩; 

2, చలించు, అల్బలాడు. “చ. వెరవున నంగముల్ 

నులియువ్రేటుల నిముగ: దాశినప్థు, ,.” ” భార 

శల్య. ౧, ఈ ౧౭౬ (శర. పొ. నుసులు 

ము ద్ర పాం కృ శకుం ౨, అ 8౫ 

నులివంక ద్వ వి, (నులిశవంక) 1. వల్దకిబొంగు 

యుక్క_దోవవిశేవము. “వ ..నులివంక యి 
సోంకుడు ++... = మొదలుగాం గల దుర్షణంబులు 

లేక... (ప్రబంధ. ఒంగి, 

నులివడు = నులివడు. "మెలికపడు. చ. నులీవడి వారి 

దాళి నశనుల్ తలదూర్చుట.., కెర్వమబ్ధిలో 
నిలుచుట .. .గివ్యకాలసంచలదురు శాపమో్వీక _ 

..్శ్కాళింది ద్క ఆ, ౧౦౮. పారిర,ఆ. ౧౬ 

నులివాడు. దే. ఆ. క్రి, (నులి వాడు.) కొంచెముగా 

వాడు “క్రీ నులివాడు నాంచువల్డాల గాంత్రోొ 

సో. ౨౦౬౨. వం, " 



నుల 

గర్చి :లేంయొల వల్బుశాలి లే పోక యొదిగి” 
ఆను. ౨, ఈ 3 

' నులివాటవాదు. దే ఆ, క్ర," గొంచెమువాడు. ళ్ 

నలిపా్ధవాదుళున్నవ లలిక మవోతరుణబేవా 

. లతిశకలు ఫో శ్ర ఇగ ఆ 

"నలిన, జే. వి, వేం wend (శ ర్స; 2. ఆభరణ 

విశీవము. “ద్వి. చంద్రాస్య యోర్తు, కం 

నులివుమధ్యమునం బొంకించి, యరుకెంచి., ౨ 
ద్వి, వరమ. ౫ ఆ. రరం. ఫు; 8. విధము, రీతి. 

“ద్వి ..వాండు నారీతి నొండు; నుడువ చేరక 

మూగ నులివున నున్న” ద్వి వరమ. ఎ, 

అ. ౧౩౭. పు, 

నులీవెచ్చ. దే, విణ. (నులి+ వెచ్చ.) కొంచెము వెద్చ 
నిది, కదుష్ప్రము. “చ, తెలినులి వెచ్చ యోగిరము? 

దియ్యనిచారులుం దిమ్మనంబులున్ ఆను, ౧, 

ఆ. ౮౧. అం. భౌ, పు. రావి, 

నలివెట్టు. చే. సం క్రి. (నులి+పెట్టు) 1. మెలి 
పెట్టు, శోచ, అన విని నని యవ్వికసీ తాంబుజ 

లోచన పైటకొంగు క్కేలున నులి విట్టుచుం దణ 
కణక్కు_నం జూపులం జాచి, , + శుక అ 

ఆ రఈరజ౯. భాగ ౧౦ స్కం. ఊ క; 4 

గుచ్చు. “న్కు ధర గంవీంప మపహానభాభవన 

ర స్త స్తంభసంభూతుం డై, కరజంబుల్ నులివెట్టి 

రక్షకణముల్ -గాఆంగ  నీత్నీంచి. ..ఇండాదెల్ 

నృసింవోకృతిన్.” వరావా, రా ఈ. ౨౮. 

నులివేండి. బే. విణ. (నులిశవేండి) వొంచెము వెచ్చ 
నిది. “చ... ,.ఓరి మనుజాధమ నిచ్చలుం బెచ్చు 

వంటకం;బును నులివేండికారలు నథొవములుక్ 

గొనిరా కహాంకృతిన్ *” విక. గ ఆ ౨౦౯, 

భీమ. 3, ఆ. 32౭. అ హారిశ్చ. టొ, ౧౭౮. సం, 
నులంచే. దే. న. (నులియు ధా, ప్రే.) 1. 

చంపు, వధించు. య స్త ల నులివెను . 

గీ, వధించె ననుటకు సమాఖ్యలు... ఆం. భె 

తృ, ౧౨9. వరాహ. ౧, ఈ ల; 2. మెలి 

వెట్టుం ‘ch "'మొలకచ్చకట్టువై మలరినపచ్చని 

నుముకొంగుదిండుగా నులిచి చుట్టి, ”వారి, వూ, కి, 

+ ఆ, ౧౩. భార. భమ, ౧; ఈ ౨౦5, 

నులుపు, దే న. కీ (నులియు ధా, శ్రే) నలం 

గొట్టు, నలలంజేయు. “ట్. కొన్ని దేక ంత ముల్ 

.. నలుపు గొన్నిటిశాళులు (ద్రుంచు, ,. అన్నిటి 

లేరా 

1746 నువు 

నయ్యులూకము రయం జెనయకా వధియింశా 

భూవరా.” భార సొ. ౧౮ ఊ రా, ౨, అ. 

౬౧ వి, వన్నుగడ, 

నులుము. జే. న స, క్రి. (నులియు భా, స్తే) 1. మెరి 

వెట్టు, ధూర్జటి జే మనిదూష్వించితి 

వటంచు( బువ్వుంబోణి యొకర్తు బుగ్గ నులిమెటీ 

పార్వ. ర, ఆ, ౧౨౧. నీరా. 3, ఆ శక శ్రీ 

నలుపుకొను. “సీ, కాటుక నిజ యంగం గన్నులు 

నులుముచు వెడలుకన్నీటితో వెగచువాని, 

భాగ స్కం. పూ. 3౭9; 8 పెకలించు, 

“హీ బలిమి చాసపుచెట్టు నులిమి వాకిట చెట్టు 
కలిమి వాలుగకంటీ చెలిమి వాని.” చందా. ౧, ణో 

రాక; ఢీ నాశముచేయు. (కీ =, బ౦ధనంబుల, 

బటాపంచలు గావించు నొలయునావదలను 

నులిమివైచు”” సీశారా. ౧, ఆ ౬౩; 5 
వధించు చంపు. (రీ ..నుగ్గాడె, బరిమాశ్చి 

నులిమెను ఇెనటాళ్స.. గీ... “వధించె ననుటక్రు 
సమాఖ్యలు...” ఆం. భా. కృ. ౧౨౩; 6, 

విడంచు. “సీ. అన నప్పు డెన్నిక ననరశ తు 
విభీషణుడు భీమం డనుళంక నులిమివై చి, వలుపం 

బంకము మోజణ,,..” రాఘవ క, ఆ, ౫౩3; 7, 

విసుకు గట్టిగా అదుము, (వా; రీ. ఒడిసిపుచ్చు 
కొను లాగసకొను, “క. అని మరుబాముల బడ 

లే, నని శైదువు దుస్సీ దాటు నాయితము 

బలెకొ 'బెనంగు నలయుటీయచే సుర్మియ నులిమి 

బలిమి విడిపించి యను ననుర క్లిన్.” సా ౨, 

ఆ. కి. వీర. ఈ, ఆ. ౧౬. 

నులును. డే. వి. లోవము, లోటు, “తరలము. నలిన 

లోచన... మమ్ముం గావుము భీతులలొ నులుసు 
లేక ఫలించె నోచిననోములెల్లను నీవ మొ 
భాగ. ౧౦, సృం. వూ. ౧౩౦. 

= | నుల్లింద. దే, వి. వృత్షనికేనము, “వ, ,మలీయునుం 

బెదకిచ్చి చినకిచ్చి నల్ళిండ నుల్టింద యిన్న కవ్వుర 

మద్ది, ది.” విం శరుం. ౨, ఆ. ౧౮. 

నువల్ . సం, శక్ర, నుతించుచున్న. 
నువు ఆ నువ్వు “సన్యవిశేషము. “జీ ఎడ లేదు 

నువుగింజ యిడంగ స్పవ్దద్వీవమములయందు యూప 
ముల్ పొదలుకతను” నీలా. ౨, అ ౧౬, రా, 

వి 3, అ. ఈలా బ. ధాన్యరిశేనమం ' 

ఘటము గాన్లం కేసి కరణ 'మెద్దుగం జేసి తవిలి 

రీ 



నుసీ. బే. ద 

నువ్వు 

కర్త్మములను నువులం జేసి తెలిసి గానుగాండు | నునులప. దే, అ, కి. 

తిలకారుం డాత్మయు.,..” వేమన ౨ భా. ౨౭౫ 

నువ్వు, బే. వి తిలసస్యము, “ఆ నువ్వుం బువ్వు 

నవ్వు జవ్వనినానీక ,... విజ ౧, అ, రర, 
భీమ. 9, ఆ. ౫౭. బ ఛాన్యవిశేషము, “ఆ. 
నూశె లేని దివ్వై నువ్వుల మందునా.., ...” 
వేమన ౧, ఫా 3౮౦. 

నుసము బే, వి, కనరు. “ద్వి, బలవంత మగువిధి 

ప్రాకోశుం సావు వలవంకం జెందిన వరవధూ 

మణికి, *+ ఫూ 'చొదరిండ్ల ఈంతలు వంతలు కవు 

కమనీయసరసిి బిసములు నుసములు వృథుమక 

రంద్య రసములు వినములు. ..* ద్వి వారిళ్చ. 

పూ. ౨౫౨. పం. 

నునలు. బే, అ. డీ 1. ఆలసీంచు. “ఆ, నొడివినంక 

వట్టు నుసలక గముచ్చుచో, చేల కట్ట విష్ణుం డేజి 

టి భాగ, ౮; సం, ౫౯క; 2, కదలు. 
“ద్వ. చాల సీకనికుల్కి_ సత్యంబుకొజకు, నూలి 

పోంగునం జిక్కి నునుల కున్నాడు” ద్వి. 

వారిశ్చ. ఊ ౧౫౨౬. వం; 5. వముబు, వ్రచూద 

ముందు. “ద్వి. నుడిఠప్వు వాఠష్వు నుసలక సత్య 

మెడలింపం గనివట్టు "నెపుడు గొళికండులో 

ద్వి, వారిశ్చ, ఉ. ౧౯6. వం. ద్వి వారిళ్చ 

ఉ ౧౫౮౭౬; ఉ. ప్యతిరేకించు. “కం .సకి, 

నుసలక మజీ నామనసు ననుసనరింవయదే.” 

గాభే ౧౫౭. స, క్రి. పట్టుకోను. “మ. పెసరుం 

గాయకు "'మెత్తకన్చ్నులకు నై పేటాడు మన్షొజ్జై 
లక్క నునలం జూచుచు పోసబచేల్ చెజకచాల్ 

నుగ్గాడుచున్ . , .” రో వి ౧, ఆ ౬౫ 

1, పురుగులు తొలువంగా రాల మ్రాని 

పాడి “చ ,.కృప్పుడుంతుక భ్రూ,ల తాధనువువట్టి 

మనోభవు్చం డీంకనుండియుక్, విడుచునకొని 

మానం డిగి నిక్కము మట్పదశీటజుష్ట్ర మై, యుడు 
గక కమ్మధూళి నుసీయొల్భ్ముచు నున్నపురాణ 

చాపమున్ .” వెప. ౫; ఈ ౧౨ ఆము, ళ, 

అ. ౧౮6; జి. బూడిద. (వా విణ. నుసీఎట్రినది. 

ప్రాంశదిం “డా, ,.ఈనసీవి ల్లూక షె పెద్దకొండణాం, 
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నునులు, జే. అ. శ్ర 1. కదలు చలించు. 

నుసు 

&y తిరన్క-రించు. వీ ఆన్ఫశం 

నుండు నును వై ఖాననులను, అద,రాత్తుండు. 

హ్ త్రియు నవహాసించు నాఖలుండు సోమ, 

యాజి నిరాకరించు నక్కి రాతుం డనుషస్టాత 

ధిక్క_రించు” నైవ, 8, ఈ ౧3౦. 

నునుమ, చే. ఏ. ఎండకాలమునందు కన్నుల్నపె మున 

రెడు చిన్నదోమ, (శ, ర, బ్రా.) 

నునుము* చే 9 8" లోగు, ఆకర్షించు. క 

చరణాంగుళి దంళికలం బట్టి నుసీమినమిట్టిపడి 

యిట్టట్టు గదల జేరక...*” వను. ఈ, ఈ వికి, 

షా. 
ముధుండు సొరంగధరుండు మన భు(డు విధుండు, 

ససులపొంతర తె వీరు నునులనీయ, కెటుల నిటు 
తాళయల దని యెజుల వెలి” సా, ౨, అ. 

౧౨౬; 2. ఫూను, యత్నించు. “క. వీనుంగు | 

గంబంబునకుం గివియ నుసిలితిమినుమో. * రామా, 

౨, ఆ. ౧౧9); 8. (ఒడలు విజిచుకొవ. “వ... 

నిద్రుచేం గసరినయట్లు నుక్క_రము గబ్బిచనుంగవ 
వెళ చార్చి మై, నుసులుచు నీవి జార్చిన మనో 
వారలీలల చెన్న శక్యమే. శశాం. ఈ, ఈ ౬౨; 
శీ ఒదుంగు, ముడిగియుండు. “మం గదలనో్యోన్య 

సమావాతిక మిడు:గుజుల్ గ,క్కుంగ సారిం 

చుచుం గదియంబాయలో వే[(టటు దప్ప నును 

లంగా చేర్పు లంగంబులం దొదపన్. ..” భార 

ద్రోః ౧, ఈ ౧౫రా ల్. నలుపు. (చూ? నునులు 

నొను-) వి 1. ఒదు;గుటం “వ ,..అవ్వడముడి 

పుడమి జేని వెడందయురం బుసలత&ీంఛి లాఘువ 

ఫఘోరంబుగ గదాదండంబుం దిగీ వైవ నాకం 

డది మేని నుసులునం దక్చింప నది యిల చలింవం 

బడిన నన్నునులు “తెజివిన యుంజీకి యద్భుత 

చేగం డగున వా్టాయంప్తుత్రుండు భర శల్య, 

౨, ఆ. ౨౬౭; 2, వెనుదీయుట్క జంకు, “వం, 

నునులు లేక మానంబు మనంబునకు ధనంబుగా 

. వనంబునం గార్చిచ్చునం గమిరినయట్లు రూఫునెడి _ 

కీనుంగు పెంట లగుచోట్ల వరంబులు 'గాలినను 

శిరంబు వంపక 4,4” ఊఉ హరి, 9, అ, ౮౦. 

శే క శెల్ల వారు నడి ళూలికి గా కిట నాకు నుసులంకొను. చే, అ డీ (నుసులు+కొను.) నలుపు 

లత మే.” రామా. ళ్ అ, ళల, 

నుసిపురుగు. ద్వం వి. (నుసిశాపురుగు.)  మ్రూనుతొలిచి 
. , మస్ రాల్సెజీపురుగు, (శ, ర, ట్రం 

Il ఉీ 

. కొను. “గీ. చంద్రనేఖయు. ముఖకాంతి సడలి 

కనులు,, ల మ మేల్కాంంచి. ముసలం 

జొచ్చెో చంద్ర వ, శి, ఆ CE > 



నూ 

నూ 
భూ. వృత్తియందు నూవృశబ్దనుయొక్క_ లు_ప్పశేవము. 

(చూ. నూంబువ్వు, మొ, [(ఈ రు 

నూక. బే." వి. (ఈ నూక్కం) వృతవిశేషము, 
నూంకు, జే. వి. పూనిక యత్నము, “సీ చిణుత్ర 
- నూంకుల నింగి జేశ్వారుగేహవృప్రముల నిచ్చెన 

లేక ప్రాకి ప్రాణి” కరు ౧, ఈ ౧౫౦. 

నూగారు, జే, వి, (నూంగ+*ఆరుం. రోమావళి, 
డ్హ్హ, __ఆరమణీలలాను ,. +వలిచన్నులుం జిన్నీ 

మోము నూంగారుం నృశోదరంబు నల కావలి 

యుం బొలుపొందలాణ.* 

౧౨౪౭, ఆం. భౌ. ద్వి. ౧౪౬. 

నూంగం దే. ఏ. 1. కొన్నియాకుల్కు కాయలు, 

తీగలు, ఛాన్యము మొదలగు వానిమోద చిన్న 

ముండ్లవలె 'నేర్చడుసూక్షావయన సమూహము. 

(దీనియామే)డికరూపము నూంగనూంగు, నూ 
నూంగుం “సే తాయ రాయంచలు నూంగారం 

'బెరింగిన *బిసములు దమసాలం  బెట్టికొనల 

కరకు, లి ఆ ౮౦, నిర్వ్య ఇుఆ ౫౧; 2. 

రోమాంకురము, క్రొత్తగా భఖయలందేరినరోనుము. 
“కీ వెడవెడ నూంగారి వింత మై యేర్పడు 

చేరని వళులలో చారు నిగడ.” భార, విరా, ౧, 

ఆ. ౨౪౫. విణ, లేంది. “సీ నూనూంగు 

మాసాలనూళక్న యకావనమున శాలి వావానన ప్తశతి 

నొడిఐతి.””-కాశీ. ౧, ఆ త, దశా, రాఅ. ౨౧.9౨. 

నూంసటారు = నూంారు. “సీ, కమలోద్భవస్ఫూ క్రి 
నుముఖంబు భరియింన వారిలీల నూంగటా రతి 

శఛశయింద” ఇందు. ౨ ఈ ౨౯౧. 

నూయపడు, దే. వి. కొన్నియాకులు, కాయలు్యతీగలు, 
ధాన్యము మొదలగువానిమోంద "నేర్పడియుండు 

సూత్తావయవసమూహము, ST బది శడు 

నంతకుం బురుముండు, బ్ర్దులక నిలువెల్ల వగల 

బినయొనియుండుక్, గుదురుకొని దూది 

నూంగుడు, పొదివినకార్చానబీజమునకుం బతి 
యె కనిక ౫ ఆ. ౧౧౮౫ (శర పా) 

నూంగుదోస. బే. వి. (నూయగుషుదోన) కూంతురు 
+ బుడమళ (శ. ర 

నూంటిండి. ద్వ వి. (నూపుఢసిండి.) నువ్వులవొాడి 

ఒర ఉండ్రాళ్లు నూంబిండి పుండ్రే తులుం దేసి 

యనంటివండ్లు,,..” వారు ఇ, ఆ, Mt. 

చా రం ఆ, 

1748 నూవ 

నూం౭బువున్టి జే. వి, (నూవుశాపువ్వుఎ) నువ్వుయివ్వు, 

తిలపున్చుము* 

నూంబూవు = నూయివ్వు, “వ, ,.నూంబూవ్పవంటి 
నాసీకయు...౨” వర 9, ఆ, -౨9. 

నూక. దే.వి, తండులాదిక కణసముదాయము.(వ్యవ,) 
గోధుమనూక, బ. తండులకణములు, “సీ, ధాన్య 
ఛకలములు దనరునూక లనంగ.” అం, భా, ద్వి 

CEI ద్వా్య్టా. ౨ ఆ ౧౭౩౨. 

నశించే. జే, స, క్రి (నూకు ఛా, శ్రే) త్రోయించు. 
“a . = , తబ్బురపుంగినుకం గరలివడిం దన్ని వెడల 

నూకింణె నిందు.” అచ్చ, యు, ౭౨. 

నూకు. చే, న. శ్రీ క. దాటు. “ది చనియెను 
గోడను నూకిఫొని యందమేని, చనుచోట సోడ 

నూకిన చొవ్వు లేదు. పండితా. దీకొ. కళ, పు, 
ల్ శ్రోలు. “మ ,..వీటలవికిక" వాహంబు నాకి 

రసావల్లభుం డేసె భల్లమున ఏట స్వా ళ్ అ. 

రోకో రామా, రా ఆ. ౧౬౫% లి, శ్రీయ, 
శెంటు, “వ... ఈబ్రవ్యాచారి శంకరునిగురించి 

యింకను  వంకరకొంకరనూటలాొడ నుంకించు 

చున్నాడు ఇతని మెడపట్టి నూకుం డనిపలికి 

కో పొవేశంబున.” వార, ఈ, ఆ 33; 4, వడం 

చో యు పడగొట్టు. “ను పురముల్ గూల 

ద్రోచి సౌధభవనంబుల్ నూకి ప్రాకారముల్ ; 

ధరణిం గూల్చి...” భాగ. ౧౦) స్కం, ఊఊ 
వి౯ారా సుద. ఓ అ. ౮౦. విణ. ప్రోయునది. 

“వ, .. చిగురాకు తొగరు జిగివగపొగరు నూకుట 

డుగుల జోడించిన పొలవెండి పొగడమ్ములు.. ల్ 

(ప్రబంధ, ౭౮. 

నూకుడు. దే, వ. (నూకు థా) త్రోవుడు. “చ... 
జెట్టవీక భే, నుకములవై ఖరిం గపులనూకుడు 
భంగిని ఎఖ రవాళ్ళ యు, న్ కములనీతి సింహముల 

కై వడిం బోరి రనూనఇాకురిన్ లో హంన, 5, ఆ, 

౨ 3 ఏ. 

నూగుజనూవు.. (శు ర నూగులు ాన్యవిశేసము 
అని. బ్రా) 

నూజే, బే. ఏ. 1, పొడి చూర్భము, (ఇది నుగ్గుపడ 
మతోం గలిసియే చయోగములలోం గానవచ్చు 

చున్నది. నుగ్గు అనునది ఆపుడత్యం అర్థము 

నిచ్చును) “టా కొన్నిటి వాన్తముల్ చదియం 

గొన్నిటిం గొమ్ములు దుమ్తుదూళిగా నొన్నిటి 



నూచ్లే 1740. +. నూటు 

గుంభములళ్ వగులం గొన్నిటిం గాళుల నుగ్గు 

నూచగా...” అన్నిటి క్స్ము6 డుక్కటగ దా 

హతి నేనిక వేట లాడంగన్ఎి భార భమ ౨) ఆ, 

౨౨0, భాగం ౧౦; స్కం, ఊ ౮౮౦, 

నూచేము ఇ నూచ. (శకలము ముక్కు) “క,., 

సెల్లు బ్బెడు గబ్బి మెటుంగు చ న్గుబ్బలచే రవికె 

నుగునూచము లయ్యెన్ రా వి ఏ, ఆ, ౧౩౦. 

పొడి చూర్ణము. “మ ,, . వేదచోరపురవప, శ్రేణి 

కల్ నుగ్గున్యూ చముగాం దాం సుధాశనాస 

పహూనయోహోగర్భని ర్ఫేది యె.” దశా ౧, అ. 

అలి ౭. . 

నూటిడి. చే వి. ఛక్ష్యువిశేషము. “మ, ఇడి రమని 

క పూ సోనంబులు మనోఖష్ట్రంబు గా. నూ, టీడు 

లుక్ దోసెలు నస్పముల్ సుకియలంక హేరాళ 

మె కన్నడన్ *” రామా. ౨, ఆ. ౧౧౫% నైవ. 

౮, అ. ౧౯౮ 

నూక్రనము, సం. విణ (అ, అ, అ) |. రక్తి; 

2, వింతయెనది. 

నూత్న ము. సం.=నూరనము. 

నూదోస. బే. వి 1. నూగుదోసళ. (శ. రు 2. 

శేణుకలు +,ఆం. భో. ద్వి. ౬౧, ఈం. వద, 

ఆచర. 23. 

నూనియ. దష. వి (నూవు+ నేయి) ,తెలము, నువ్వు 

లచమురు. “క, .జనవాదము నిండే సర్వజగ తీస్థలిం 

'జ్రెర్వున నూనియ ఇరసీనక్కియ, 'బినంగొని 

'బీశ్రమున నవిరి 'వరిగినకరణిన్ * సాంబో. 3, 

ఆ, ఏ౬; భార, అను, ౨ ఆ, ౨06౮. 

నూనె ఇ నూనియ,. 1. -తెలము నువ్వులచమురు, 

గన్స్ జడగట్టుసెన్నెజుల్ విడిచి “పెట్టిన వాండు 

సీని కెచ్చటనుండి నూనెం జెచ్చు.” పార్వ ఈ; 

ఆ. ౯రా ఈం. భౌ ద్వి, అర్య రి చమురు రామా, ౭, ఆ. ౧౨౯. 

కలుగలేనెడు విత్తులు గలజెట్టునకు పిదప వచ్చి | నూజీపిడి = నుజీపిడి (శః ర) 

నపుడు చమురు అనునర్భ మిచ్చును. ఉఊద్యారా | నూటిపోయు. బే సం (క్రి. (నూజు+పోయు.) 

కొబ్బరినూనె "సేవనూ”ని "మొ చాగుగా బోధించు. “క. తనయులకును మనుమల 

నూనిముంత. ద్వ. ఏ. గుచ్భబలశి “క, నూణముంక | కును దననేరుపు నూణీపోసి ..కకు 3,౪ ia 

యనంగను నొప్పునచ్చ, బలయు... ఆం, ఖా |నూటు. దే స క్రి 1. సన్నికంట మర్షించు. “టా. 

దిం. శ. నూజక త్రావు నఠండు కనుంగొను నంకటిలో 

మాణెముడి. ద్వ- ఏ, (నూసనెోముడి ) కీలుగంటు, | మశుమ్యలన్ కాళ. 33 ఆ ౨౦౫వా-న+ క. 

శాటుముడి. “గీ, అనుచుంజెలియలు మధురోక్తు ఆ ఇక; రి రాచు, నలంచు, “ఉం నున్నందనం 

తోడురున్నం బడంతి యొక్క ర్హు- మిగుల చర్చకి! బుగా నలం6గు నూతీయు6 జందనమట్టు రాచ 

సుగంధ, త్రై లమున నింతి తలయంటి కార్చి తీర్చి, 
నూనెముడి సంఘటీంచెను నూసెముడికి” కాళిందీ, 

౫, ఈ ౯౧) అం. భా, ద్వి గర, 

నూనెమాగినె, ద్వ, వి, నర్హగిస్కె అకసిశీ శ. ర) 

నూపురము. నం, వి ఆ పుం. ముజీరము అంచె. 

నూయమానము. నం, విణ. (అ, ఆ, అ నుతింవం 

బడుచున్న ది. 

నూయి, జే, ఏ. భి. వేందుడుబొవి, కూవము, “క. 

అనఫు యధర్మ్మము ధర్మ 0, బనుమతిం బుట్టించుం 

దృణసమాపృృత మై (చ్ర,న్నునికలము చందమున6 

దోంచబననూయింబో లె సూత్మీచి తత లేమిస్.” 

భార. ఆను. *్క ఆ, రం౯. భొర, అది ఈ, 

ఆ, క౯ొకి, 

నూరొనలప౯్లైము, ద్ట. వి చ _చడాయుధము. “వ 

నూర్తొనలవ ట్రైంబువట్టు వేల్పుల జలువక్ గట్టిన స్ట 

నోపురయు డానీ ౨ ఊ రా, 5, అ, ౨౨ 

నూర్వురు జే. స. (నూజునకు మహన్మ హత్యర్థక 

రూవముఎ శతసంఖ్య కలవారుం “సీ. ఆశనికి 

నూర్వురు సుతులు బుచబీశాదు లుదయించి రజల 

భూవిదిక లేజులు... భార. అది. 9, ఆ. ౭౦. 

మాజించులశై దువు ద్వ వి, వృజ్యాయుధము, గట్ల, 

మించిన పేర్ష్మి చేయడల మిన్నులుముట్టి 'వెలుంగు 

నట్టి న్రూజంచులశైై దువుక్ దృణకణాకృతి యె 

వెడంబాయం బేర్చి దంర్చించిన ధీరచి కములు” 

నృసిం. ౨, ఆ, ర౬. (ఇట: నూజంచులవాలుం 

ఆం, నం, దేవ. ౧౭. 

చూజాటు,. డే స (నూజుశాఆణు) అనేకము, 

“దీ సంతలోం చి త్తే బిచ్చములెల్సి నూజొణు 

వగల ఇన్నిదములు వడికి వడికి” శుకం ర, 

అ. ౧౦౯. శశాం. ౨ ఈ లర. ఇభే:శాజార్దు. 



నూ లిగరను, 

నూణు 

యున్” భార, విదా ఎం ఆ, D599; లె. నూలుకొలుపు, చే, స 

ఆయుధేములు మొ. పద నేక్కుటకు జాతిమాంద 
ఒరపెట్టు- “గీ. మదనుం డమ్మ:ల నూజె హిమంబు 

చిర” స్వాక అ ౨౨- ఊర ఆ 

౨౨౯. ను మెగ శవము వంద. “చ. నుతజల 

ఫూరితంబు లగు నూతులు నూఆిటికం టె సూనృత 

వృత యొకబావి మేలు,,.” భార. అది, ఈ, 
అ, ౯౩. వారి, ఫూ, ఈ, ఈ ౧౧౦౪. 

నాలుగురే. చే. స, వందమంది. “వ. ,, గంధర్వ దేవ 

మానువకన్యలం బదాటు వేలు న్నూజుగుర నప్ప 

రోగణంబు లేడింటిం జెజలంవట్టి..” ఊఉ. వారి ౧. 

ఆ, ౯ళ. ॥ 

చే, ఏ. బట్టతల, ఇంద్రలం _పకము. 

_, ఇంద్ర్యలుం_ప్ల కకం బగు నూలిగర నం చనం 

నను. sal భా, ద్వి. ౧౫౨౯, 

నూలు, బే, వి. బొ. 1. ప్ర త్తివడికినపోంగు, దారము, 
“ద, . ,.కలువతండము మొల్లలు నంచు మిన్ను 

గు చ్చి ,రహిని రిత్తనూ లొ*నంగి సేగు వహింతురు 

పువ్వలావికల్ * అము, 9 ఆ. ౨౦. అం భా. 

ద్వి ౨౯౫; 2, శామర మొ. చానిలోనిదారము. 

కడ్డి. ,కోనుందీగె 'లేనూలును జన్ను మొగ్గ లం 

గనుం చెలిదమ్మలు మోపవికే'సెయుం, జాలగు 

నవ్వు తేయయు భుజాబిసవ ) ల్లని యవ్విలాస 

"పాం, చాలంండు wan బన్నిని నిజ్మిప్కియంగా 

మదిలో: దలంచుచున్** సా ౨ అ ౧౫. 

క్రీడా. ఆలి? 3. మొలనూలు. 

IES 

నూలుకొను, దే, అ. క్ర" 1. చక్కంబడు సరియగు, 

(చూ, నూలంకొలుపు.); 2 స్పిరవడు. “క, మనను 
సరస్వతిం గనుంగొని, జననీ నామనను శోక 

సంళావమునక , బచొనుంగువడి వివేకమునకుం 

గొనంగొజమయై చాల నూలుకొన దని వలుకన్.” 

పృబోధ, స్వీ ఆ. ౧ర్యా లే. ఫూనుకొను, “వ... 

యజ్ఞాదికృత్యంబులు ధనసొమ్మని లేక నడప 

రాదు ధనంబు గలిగెవేనియ. లోభంబున సంసా 

రులం తరత్క్చత్యంబులకు నూలుకొనరు , 4.౪ 

వరాహ, రా అ. ఎ; క పురకొను “గీ బీటు 

నోయి రథ్యంబులు మాలుమెొగమ్ము వడినం బా 

నొచ్చియుండియు6 దడవి కౌరి, నూలుకొనం జేసి 
aes వాలి తీవ, భల్ల మున చీకీ భీమ్మునివిల్లు 

+” శర, ఖీవ్యం పె అ, 2౫2. 
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నూలుపట్టు. చే అం 

నూలొ్క_నుజనూలుకొను. జే. అం 

నూల్కో. 

=. (నూలుకొను ఛా, శ్రే 
1, ప. సరిచేయు. “వ, ret 

జేశంబుకం గలయంబడిన రులకంబులు నూలు 

కొలిపి”ఉఊ, వారి. ౫, ఈ ౧౩౦; 2. చనరింపం 
జేయు. “సీ, హరిణావీ య 

నూలుకొలుపుడు న మరింగొలిపె  మరుండు 

కు. నం, ౫) అ, 9౬. వరాహ. ౧౦, ఆ; 

ర. కలిగించు. “గీ. ఎట్టకేలకు భైర్యంబు హృదయ 
మునకు నూలుకొలుపుచు నున్నాండు *..,4 

వరావా, ౫%, ఆ. రక. 

నరాలంకొల్పువానూలుకొలంపు. &.(పురకొల్పు, స్రేరించు.) 

“డా . ఈనృపులు దన్తులం "నేనును జుట్టిరాం 

జమూ,మండలి నూలుకొల్పికొని మార్తురనోర్చినం 
గాక యొవ్వునే”* భార, ఫీమ్ము, ౨, అ ౧౫ 

2. (స్థీమితవజచు, కుదు అవటు ) “చ. మననుల 

నూలుకొల్పి యనుమానము ెల్లను బొచి.,,” 
భార, విరా.ర,ఆ. ౫౮౭. 3. (అంగీకరింవంజేయు 

“ఈ. మిక్కిలి మిక్కు_టంబగు శమికొ రతికి 

సలినూలుకొల్పుచున్ , ,.” కళా. 8, అ. ౧౫౭, 

నూలుకోలు. చే. వి. (నూలుకొను ఛా., నూలు 

కొనుట, (శ. రఎ 

క్రి (గూలుడావట్టు) దారము 
ఉంచి సూటి యగునట్ల్టువేముం “గీ. కర్ణికా 

రాంబికా మహో క-లళిగుడికి నందముగ నూలు 

వట్టినచాయ, సూర్యవీధికి జఏరీ సంశుద్ధ మళులం, 

బశ్చిను ద్యారమునకునై వరమమునులు, "భీమ, 3, 
ఆ, Ar. 

కి. 1. పురికొనుం 

“గీ వెడలి తమతమ చతురంగ వితతులెల్లు నుచిత 
గతి నూలూనంగం జేయుచు గడంగి, సంగరో 
తవ సంభ తో త్సాహు లగుచు.”” భర 

ఖమ్మం ౧) ఆ. ౮౭; 2. చక్కయిడు, “చ కను 

గొని ఫల్లునుండు దురగంబుల వాలు పట్టి 

యె త్రిక, క్షనువులు నూల్కా_నక్ నివిరి,** .. 
భార విరా ర, ఆ ౧౭౪; 8 ఒవ్వళొనుం 
“చ, .. నాకతంంబునం బటు రోగ దుఃఖముల 

బెందుచు నెచ్చెలు లిట్టు లుండంగ్యా మనసీజ 

భోగ లీలలకు మానస 'మెమ్మైలు నాకు నూల్భ్యాణ 
నున్” మార్క. ౫ ఆ, లా కీ జాలువాకకు, 

“చ.,,గురుశర నవ్య వేకస నీకుంజము రంజీలు 



నూతొ ట్రా 

చోట. , .నవారవింద బంధుర మకరందతైలములు 
నూల్కొనుచోట. ,.,...” వసు, 3, ఆ ౨౨; 
ర్, సమ్మకమగు. “చ ..నీను కామభేనువ నిను 

మెచ్చితికా మదికి నూలూ-ను నిష్టము వేడు 
నావుడున్.” ద్వా, ౧౦, ఆ ౫౮; 6, స్థిరపడు. 
“న, *,నీమవి కార్యవృ్తి నూల్క్క_నియె 
సుయోభనుం గొని యకుంఠిత నిశ్చయ మె.,*” 
భార. ఉద్యో, ౨ అ. ౯౭; 7. వ్యాపించు. 

“ద్వి. ఓరువ రాక బిట్టోకిలి తొదవ, నోర 

మద్యపుంగంపు నూలొ_నంబలి కె.” 3 ద్వి వారిశ్చం 

ఊఉ. ౧౪౦౨. ర సంభవించు, కలుగు. 

“దష. ఇల యేులంగా లేని యీ రామ లతల 

చేత చే కీడు నూల్కొను నింక,” రం. రా. 

యు, 3౬, పు శ్రీ 1. స్థిరపజుచు 

చ, పలికిన నేమి యన్నియును పల్క_నగుక్ 

మన రాజునొద్ద మా,ర్పలికెడువారు లేరు విను 

పాండవమభ్యము గాండీవంబు దీ పుల మిణబు 

మిట్లు గొన్న కను దోయి గుణ ధ్వని వ్రయ్య 

లైన వీనులు నయినకొ బలేవలుకు నూల్కాన 

కోండుదు సూకనందనా భార. ఉద్యో. ఈ, 
ఆ. ౪గల్యా 2. సమ్మతించుః “మ ధన ముద్యన్ని 

ధనంబు, చేహము విపక్సం తానగేవాము. . .ఇ 

ట్రైణీంగి నూలో్క్ట లేరు ప్రాణుల్ కట్మాయనవ 

ఛ్యాత్మ సమేభనూన సుఖ పద్యావాద్యసంచార 
ముల్.” వబోధ. నీ అ, 32. 

వం; 

స 

నూల్లూల్బ్పు ఇ నూలుకొలుపు. చక్కంబలుచు, 

పొందువటుచు, “ము లలసనారత్న ము నొయ్య 

నొయ్య మొనవ్రేలక్ చేల వ్రాయించి ని శ్చేల 

వృ త్తిక్ వరవర్ణ పూర్హఫల కానంగంబు నొందించి 

మీ.న్కు-లువేమాణు. దదర్థచింతనలతో నూళ్టూల్చి 

ఇయ్యంపు టొ,జ్జలు సివి ఇనయించ సాయం 

బటు శాస్తశ్రేణి కాభ్యాసము ో వను 3, 

ఆ ౧0౦00, 

నూవు ఆ నువ్వు. సస్థృవిశేషము, తిలసస్యము, WR 
తిలసంజ్ఞ నూవనం 'జేజరిల్టు”ఆం, భె, ద్వి. 2౨౬, 

నృ 
సృ, సం ని బు. సుం. నరుడు, మానవ్రండు (దీనికిం 

'బెనులనవ్య స్తప్రయోగము లేదు) 
నృశేసరి, సం వీ స్ పుం. నరసీంపహాయూ ర్ల, విష్ణువు, 
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న్చలి. సం, వి ఇం స్తీ + నాట్యము. * 

నృర్తము, సం, వి అని అంగ శ్యంగములచే 

భావమును చెలుపుచు ఆడెడియాట. 
న ల=స్" లజన ఎక్య్ళాలం 

న్ఫృత్త్మవ్మియము. సం. చ ఆ, పుం, నెమలి, 
నృత్యము వు న తము, 

న ఎ్రక్ళుశాల. సం, మి ఆ శ్రీః నాట్యనుండిరేము. 

నృపతి, సం. వి. ఇ. పుం 1 ప్రభువు; 2. క్రి 
యుండు; 3. కుబేరుండుం 

నృపల్ని. సం, వి. ఈ, స్తీ * 1 రాణి; 2 మళుమ్యుని 
భార్య, 

నృపమానము. సం. వి. అ న రాజుయొక్క భోజన 
కాలమును "జెలుపు వాద్య భేదము. 

నవల తము. సం. వి, న్, న రాజులకు పట్టెడు తెల్ల . 

గొడుిన. 

నృపాంశు(డు, సం, వి. అ. పుం. రాజకుమారుడు. 

నృపాఖీరము. సం.=న్భపమానము, 
నృ పొలంండు. సం,జనృవతి. i 

నృపు(డు, సం, వి. అ, ఫుం, రాజూ (ప్రభువు, 

నృమేధము, సం, వి, అ. పుం, మనుమ్యుని పశువుగా 

చేర్చ్పజచి చేయుయాగము, 

నృలోకము, సం, వి, అ పుం భూలోకము, 

నృాశంసుండు సం. విణ. (ఆ. ఆ. ఆఅ) ఘాతుకుండు, 

మనుజులను హింసించువాండు. 

నృసింనాము, సం. వి, ఆ న 1. రతిబంధ విశేషము; 

2, మువ్పదిరెండు విన్నాణములలో నొకటి. 

వ ..,గళకత్తెరయుం గానె నిల్కడయు నృసిం 

వహాంబును నాదియగు ముప్పదిరెండు విన్నాణ 

ముల నాణెంబు వరీక్నించి...” వాంసు ౧), ఆ. 

౧౦౬, వ్రబుధ €౮. 

నృసింహుండు. సం, వీ, అం పురం నిష్టుమూ రిం 

నృవహరి, సం. వ్వి ఇ, పుం నృసీంహమూ రి “ను 

. నృవారీ వాదములేల లేరె యికరుల్ నీలీలకుం 
బాత్రముల్ .” ఆము, ౨) ఆ. ౮౧. 

చె. చే. ఏ, నెలవుశబ్దమునకు లువ్లకేషము. (దీనిమాంది 
'వాల్టునకుది్భక్యము వచ్చును. చూ. ెక్కొను 
మొ.) విణ, సజ, నెఆీ శబ్బ్దములకు కొన్ని వాల్లులు 

వరమగునపుడు వృత్తియం దంశ్యవర్ణము, లో 

. పింళంగా మిగిలిన రూవముం (దీనికి కొన్నియెడల 



"నెంజి 

నుగాగమును కొన్నియెడల దీనిమోంది వార్ట్వనకు 
ద్విత్వమును వచ్చును. ఉదా. ెమ్లది, నెచ్చెలి 
చెన్నదడుము, నెమెను. మొ 

ఇెంజిలి. దే. వి మనోవ్యథ, ఆధి; భేదము. “చ. . 

అఆఅనుటయు సంభ) ముంబడర నంగనతొ ల్రటి నాటి 

యామినిం, దనకని వండి డించికొని నాథుండు 

పల్టియకేయగు చెంజిలిం, దనికి భుజింపకున్మి_ ..” 

పాండు, ర, అ, ౧౭౨, అం, భౌ. ,వ. ౧౩9 ౭. 

ఇందోలు, దే. వి. (చెట+-తోలు.) పెద్దతోలు. “ద్వి. 
కాయ గాచినయఆఅచేయి చెందోట్ల, సోయం 

చాంకిన యసిగోతడాచేయి” పండితా. దీమా. 
ళం, పు. (కొత్తవ,తిపా.) 

చెకబిక. దే, వి, వట్టుదల, “క, ..ఒకని నొకించుక 

యును సోకక యుండెం గటారి మొనలు కడు 

బెట్టు వడిక, చెకబికలుగం బో ట్లాడుచు, విక 

సీల్లెడు. నాకడిండి వీరులయందున్* కళా, ౮, 

అఆ. ౧౦.౫౨. 

చెక్కర, చే. ఏ, ఒకానొకశెట్టు. (శ. ర. బ్రో) 
చాను. దే, అ, డీ (తెలవ్రు4కొను గో ఉండు. 

“క మొక్కి. వినుతించెం దనమద్వి నెక్కొను 

ఇగు లెల్ల చేల చెలతుకకన్నీ రొకొ_క్క_బొట్లు 

పుం జక్కుల దిగ జట గోరం జిమ్లుచు 

హరికిన్,” పొందు. ఏ, అ. ౧౬౯) 2, వ్రాలు, 

వడు. “క, ఇక్కరణిం బలికి యదుపతి చక్కని 

రవళామునం జెక్కు. సడలింపుచుం జక్ , జొక బ్రాపుం 

బూగుత్తుల స్కై చెఫ్కానంగాంజేనెం గన్ను చెటీ 

తుమైదలన్. ఎ కాళిందీ ౬, అ. ౧౮౫; 3. 

పొదుకొన, స్థిరవడు. “ఊం. నీచెన నాదుచిక్త 

మున నెష్కొని యుంటెడు భ క్తీభదసం, పాదిని నె 
గావు టబ్బెరువె ,. “భార్య, ళల్య.డ ఆ, ౨౭౫ 

భార, ఉద్యో. ౧, ఆ. ౨౮౭, భార, ఆర. ౭, 

ఆ రజ ఓ తోడ్పడు, . “చ,.,సమాదక 
నృ త్తినదల్చి వెన్ను దున్ని నిలిచె దాన 'చేళ్వడుగడు 
నక్క్ళొంనంగాం దనముద్దుందమ్మ లుక్, దనయులు 

దండనాథులు నుదృగృత సేనకు దర్చమెక్క గన్.” 

నిర్వ, 3, ఆ, ౧౩; ర. తగులు నాటు. “మ. 
సమయ వాయవ్యాస్త్ర స ముద్దు త్తి లస, కొన 

మారీచ నిశాచరుం దన మృ'గాంకుం డంబురాళిం 

బడెన్” సాం౨ అ. ౧౮౯౬; 6. వ్యాపించు, 

- వరుని “చ...”పెను మంటలు మిరిట సావ్య్క్కానం, 

1752 నె“ 

గనదురు విస్ఫులింగ ములు గ్రషాననసితోం 
శూలమున్.=” భె. రా. ఆక. ౧ ఈ ఆక; 7 

కలుగు, జనించు. “* వ. , , అగ్గాలజనంబులకుం బీతి 

చెకొ_న నక డెమో హంబే దీర్పణడ +.” 

భార, భీవ్య ౨, అ. కళల, భో, 3, ఆ ఇర; 
5. అతిశయించు. “ఊఉ. చచ్చె భుటోత్కచుండు 
మన నై న్యము లెల్లం గలంగి నల్పడ, నచ్చుటం 

జూచియేము నగ చెక్కొన 'వంచెదము.. 
భార. డో. ౫, ఆ. ౨౩౮) ద్వి, హరిళ్ళ, గ 

౧౦౮, వం; 9. ఫలించు. “టూ, ++ ఎవ్విధంబులక్ , 

నక్కానకన్నె మర్త్యూలకు నిక్కము ప్రా కన 

భోగ్య కర్తముల్ .” వారి. ఊ 6, అ 
10. నిగుడు. “ద్వి. నెక్కొన్న చన్నులు ' నిరు 
చశీదనడుము,..” రం రా, ఉ. ౧౦౦. ఫు, 
నం శ్ పొందు, వడయుు. క అక్కట సద్ద్విజ 

జన నమ, నెళ్కొనియును జేసికానిన చేరమి నిన్నుం, 
ద్రైకొ-న ... క వద్మ. 3, అ. ౯౨. 

చనెక్కొ లుపు, దే. సః శ్రీః (బొర్రా ము ఛా ప్రే క్షే 

నిలుపు “వ. వౌండవాగ బా So 

చెకొ_లపు మిక్కథ యభిస్రాయంబు.”ి భార, 

ఆను, ౧, ఆ ౮౩, 2 తాలు, ధరించు, (కీ 

వనమాలికలు పాజువె చి రుద్రాతభ్రూస సల "పేరు 

లజుత చెకొలున వచ్చు.” శుక 5, అ, ౮౯; 
తె సంభుటించు. “క. ..అక్కుట దైవము 

రాజ్యము; గాకని యాలిం దనాజాః జగ 

నమ్తంగా, చెకొ_లికి హరిశ్చంద్రుని, నిక్క_డ 

గాడ్పఆీచె నింక చేగతి. బోేదున్'.” మార్క. ౧, 

ఆ, ౨౯౮. [((F+ ర) 

చెక్కోలు. చే, ఏ. (నక్కను ధా) ెక్కొనుట 
చెగడి. దే, వి, 1. దుష్టమృగనులు రాకుండుటకును 

చలికాంచుకొనుటకును వేనెడి మంట. “గీ... 
ఇనడికిం బాచనమున, కింధనము లిచ్చి ధనముల 

చెనక మెనయు” భార, అను ౨, ఆ. ఏరా 

చిత్రభా, ౨౩ ఆ, ఏళ; 2. ఆగ్ని, “గీ. ఎపుడు 
నీవు ననుం బాసి మేం కపుడె, నీరచైనను నురి 

నైన సెగడినైన, విదుతుభ్రాణము.,.” శివరాం, 
3, ఈ ౧౩౦; 8. విశాచము, దయ్యము. “క 
గాలి గాము నెగడి, గీ, కొటవిరాలుపు బూచి 
సోంకుడు విసాసీ దయ్య మనగ బిశాఛాఖిధాన 

ములగ సాం ని, చేవ, ౧౯ 



చెగదు. దే. అ. శః 
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జృగడించేం చీ, నం కి" (నెగడు భా ఫ్ర 1, 

వర్ధిల్ల జేయు. “ద్వి. మగువం బుంసవనసీమంతో 

తృవముల, ఇాగనడిందందొ మిది చెలలు నిండు 

టయుళే” ద్వి భాగ, జో, ఆ, ౭౪, పు రి 

వవ _ర్థింపంచేయు. “ఆ. నింగి ముట్టి చున్న 

జంగమమల్లయ, పరమునందుం గనిన వస్తుకవిళ, 

దగిలి వారి యంద నెగడింతురవికిద్కి వమున నర్చ 

లిచ్చు పగిది దోయి కు నం, ౧ ఆ ళా. 

శ. బయలువడు, వశటిత 

మగు, “క, Po ఖగపతిసీ తావృ_ త్రము, సం 

వినిపించి చనియె నిజగ్ఫహమునకున్*' భె రా, 

కిష్కి.0. 8౫౮ా భార. విరా ౧, ఆ. ౧౯౩; 

2, వర్ధిల్ల లం “రగడ, నీకను డఆచిన నెనడును 

జగములు, నీకను మూసీన నిలువవు జగములు.” 

ఊ రా, ర, అ. ౯౨. “క, కౌరవులకు, బాండ 

వులకు, నారయ చేనొక్క_రూప యట్టగుట(దగకొ 

వారును వీరును దమతము, సేరిమిమెయి ధరణి 

యేలి చెగడయగోజూాతున్*” భార, ఉద్యో, ౧; 

ఆ కణ; లీ. ప్రవ్యర్థించు నడచు. “క, ధర్మ 
సుతుం డున్న చోటను) ధర్తువునకు వోని గలచె 

ధారుణి నెనక్, ధర్మువ తాత్పర్యముగా, నిర్గ ల 

మలి “నెగడునది వినీ తాత్తులరై * భార. అది. ౭, 

ఆఅ. 3౫%, భార ఆర, ౧) ఆ. ౬ఒ౨ & చనీద్ధి 

కెవ్క “చ,..దత్నీణ లిమ్మగ నిచ్చియజ్ఞముల్ ; 
చిగడలోం. జేసియుం బడయ చేరరపు త్ర కలైన 
దుర్శ శుళల్ భార. ఆది ౨ ఆ స! ఆం. 

భా కృ. ౯౦; ర్, యత్నించు. “సీ పొందమి 
తూండ్లతో 6 బొందు లీనెడుకొను దిగుడు బావి 

వాసింప నెగడు గాధి” గంధ. ౧౯౯; 6, 

గర్వించు. “క్క తనయింట దివియ యుండ, 

నను జాయు మనండు నెగడి నాతోం గొజమా, 
లినమాటల నినుముంతయుం గొనకుండయగ శాజె 

నిట్టి కుటిలంండు గలదే.” కేయూర. క, ఆ 
౨2ిడా 1. అరిశబించ్చు అధి మగు. 

“క్రీ శొలువంబు నెగడందీర్చిన కొ తృకస్తూరి 

వట్రిల మేల్తావి మట్టు మోత. న్ హం ౧, 

ఆ. "౧౦౪ చిక్రభాః ౨ అ. ఏళ రి. కలుగు 

లభించు. “గీ. నిల్చిగెల్చిన pa ర్తి నెనడుం 
గాక్క దవ్వు దవ్వుల నిట్లెన నవ్వ : రెట్లు” భార, 

విధా, ళ, ఈ, ౬.9, భర. ౧: శ ౮౦; 9, 

చెగడ్త. దే వి (నెగడు ధాం) 

నగ 

ఓవ్వు, “*చ..,వీణ మొాంటుచును బేడ వడం 

తుల యొద్దనుం గడుకొ, చెగడెదు విందు గల్తె 

నని చెమ్మది మెచ్చుచు వచ్చె జెచ్చెరనా” 
కళా, 3,౪. ౧౬౭; 10. వ్యాపించు. “గ్ నించె 

ఇళడె వెలసెః బార్య నిగిడె నక, వాస్ట్రప్త 

మయ్యెడి నరు మేళ్ళ కలరు సాంబ.” సాం. ని, 
మాన, ౫౦. వి. తంతు నాగము, తూరజలజంతు 

విశేషము. “గీ, ఊంకయలజళ్లం చౌపన్రల నుండ 

రాక, కారొొసట్లు చెగట్టపు గవులు విడిచి, తరలి 

చెంకల నూరిఛంకల వసీంచె.' వేం వంచ, ౧ 

ఆ. ౨౬ర. అచ్చ, యు, 9. 

ఎోసీర్ధి, కక జల 

జార్యంకక కశ్యప, కులభామినుల్తై చెగడ్డకుం 

జని బహుప్పు తుల బడసి “పీరుకొను కూంతులం 

జూడంయ నరిగ నతి కుతూహల బుస్థిన్.” కం 
నం ౧, ఆ, అందిం, వ ఆ, ౧ 

నెగపు = ఎగపు, (శ ర) 

ఇగయు ణు ఎగయు, చే, ఆ, శ్రీ 1. ఎగురు. “క, 
చిగయుడు సెగసీ వీలుందం, దగిలెడు మిడు 

గుజులచేత దగ్ధచ్భదమై, గగనమునం బటివనోపక, 
ఖగ నివవాము వహ్ని యంద కడు వడిం బడీ 

యెన్” భార. అది, ౮, ఆ. ౨౬౯౪ భొర. 

అను. 3, అ, ౨౦౪౭ 2 పెకి లేచు, “ఊఉ. దాని 

నజీంగి యెంకయు నుదగ్మత నా బకవైరి 

గృక్కునక్ ) వాని నడంగంబట్టి వడవై చి మవకో 

గుల్ నా క్రమించేం బర్యచొనన  మేణముం 

బొదువు నట్టతం డూర్టితశక్రి క్రి నుద్భటుం, డై జగ 

నెక సమోరసుతు నల్కకుం బ్రా వాంకిడి నట్టు వీక 

తోక” భార ఏరా, ౨ అ 3౫౦ భార, 
విరా, ౨, ఈ 5౧. రే. బయలువెడలు, ఉద్ద 

మించు. “ఊ నావుడు నవ్వు చెమొగమున 
చన్నెగయంగ జనార్గనుండు =. ఉడా, హరి. ఏ, 

ఆ ౬౯ కు. సం ౫ ఆ. ౧౦౮; క నీటినుండి 

వెకిలేలు, “నీ సీరముంచినసారకొయ నెగనీ 

నట్టు.”ఉ, వారి. ర, ఈ ఎరా, అము, ల ఈ ౯ 

ఇగయుతెంయే. చే ఆ, క్రి (గగయు+తెంచుఫు 
నీటినుండి నకి లేలు. త్త బంధనంబు ెౌల్లం 

చాయంంండు భీముండు, నీరిలోననుండి చెగయు 

చెందే.” భార, ఆది. ౫ ఆ. ౧౯౩. 



ఇనుము 

ఇనలు. దే. వి 1. బాధ. 

శెగులుఫొను, చే, అ 

నగ | 

ఇగవు. చే వి. ఎనరుట, ఉడ్డీనము. “కీ నిఖలాండ 

ములు నొక్క నెగనవున per గల యద్భు 

తోడ వేగంబువాని.” వాం, ప్రూ. క, అ, రాగి 

ఇవె కే! దే స (క్రి. (నెగయు4వై చుం ఎ7నర 

వచు. “చ చడ, ర్టమరిపు ఖండ కండ భుజ 

చుట బ్రచండ మండలా, ము జళి 

వించుచుకొ గరగిరకొ దిరుగక్ చెగవై చి పట్టు 

చున్ కళా. ౬. ఆ, ౧6, 

= ఎనమే. బే. స. ,కి * రజుము. “ఆ, వన 

గబజంబు నెగుచు వనభారిం బోడంగని వన గజం 

కాన వ. నై సునేంద్రు, వి మ 

ధులు, పట్టం బటనిక బయలు పాక భగం, లా 

న్కం, హాకీ - = 

“ఆ, నరులు జుంటి, 

చవియకాని చెగులుం జలీరయంబున చెక్కి, తారు 

విజుగంబడుటం దలవలేరు.”” భార. శాం. ౬ 

అ, ౭3, కాశీ, ర, ఆ. ౨౨౭; 2 విచారము 

దుఃఖమ్ము. “కం యెక్కి. వినుతించెం దనమది, 

చెకొ_ను నెగులెల్ల చేలచిలతుక కన్నీ, 

రొకొ-క్కు- బొట్టు మెటుంగుం, జక్కుల దిగం 

జూజ గోరం జిమ్ధుచు హారికిన్*ో పాండు 3, 

ఆ. ౧౬౯. య. ౨, ఆ రట లి. వోని, “క... 

. =. ధృకరాస్ట్ట్ర నుతు లసదష్ట్ట తులు నిహ్కో-రణ 

వైరులం వ్, కారణమున చెగులు పుట్టుం 

ౌరవ్యులకున్- "భార ఆది, ౫ అ, ౧౬౦. 

ద్వి. వారిశ్చ. ఊం ౨౧౦౪; 4. కోపము, “చ 

మనమున యందు నీ నెగులు మానుము సర్వత 

పుత్రి... కాశీ. ఈ, ఆ, గ౧గరం. సాం ౨ 

ఆ, ,.౨ఈ౬ 

క్కి* (ెగులుసకొనుం) పీడ 

నొందు. “గీ. తెగువ "మోమున జేట్బాటు 
మిగుల మజీయంం జూచి పాణివంకజమును కోక 
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న న! జే న . ఇుదలు నె ట్టు న కి 

చెగ్గడను, “వై. వి. (సం. నికటమ్, ప్రా 

చెగ్లు. జి, ఆ శ .* 

=, నెగుకొను, వ సం 
౧ 

చిగురు. 
౧ 

నెచ్చె 

విశ్వామి కుని గృధ్య)మ్మవు గమ్మని శపించిన, , 
భాగం లా స్యాం, ౧౯౩. 

( నెగులుష పెట్టు) 

బాధింను. కః సి. చారునుధ్యమః( గని శరభముల్ 

మనసీవ్రు చెమైోముం గని యళుల్ నెనలువెట్టు.” 

భా రా. ఆర. ౨, అ ఏ03. 

- నిభట్టనక్,) 

? త్రొక్కటము, నమ నమృర్షము. (శం న్ విణ సాం 

దము, దట్టము.. ని. ..ఆలరు సొంద ద్రంబు 

నెగ్గడ మనంగ. +.” ఆం, భా. కృ తప్ 

1. ఇెఅవేణు సీదించు “గీ, 

మాదు శార్యముెగ్ల ను మోరలంగి, వేగ ఖ్ గీవ్చ 

చెలి గా వింపు: డనిన వచ్చినారము , + మొ 

శా] కీష్కిం. ౫; 2 మను; బ్రతుకు “కం, 
చంద్రిక్ మగ్గము వెట్టిన మొదలే, నెగ్గ పయో 

సింగ భూవ నృవసుము దాం పాం” చంద్ర. వి, 3, 

అ, ౪౩3; ర జయమునొందు. (వ్యవ) వారు 

యుద్ధములో 'నెస్టట కష్టము; డీ నిస్ప త్త మను, 
బెడువడు. “*వ...వారి చతురంగబలంబున కూర 

కయి దారున బెగ్జడిల నె వేటకాంద్రు 

చోపుడువెట్ట. బీదలు వెల్వడి పిట్ట 'లగిరిపోవు 
నాటుకు, (ప్రబంధ. 8౮౮. సాసంపదోం ౧, 
ఆ,ర్యాపు; ల ఎదురొడ్ర మాజువలుకు. “గీ. నీకు 

హితవుగ సడిశెద సెస్తనింకం జెంతకును రార 

యోరి లత్షీకుమార = సార్వ. 3, అ, ౭౮ 
శ రిం (నెస్ట+కొనుం జయించు, 

“గ్ల నిండు కల్వలరా నిస్త "స్టకొనెడ్సి మొగము 

చిజునవ్వు వా ముడిచి యణంవ” పార్వ 3, 

అ. కళ. 

చే, ఏ. గుండె యదరుట యందలి యనుకర 

ణము. “ఊ,,.ఆ న్నీరజగంధిం జా దియెద 'నెస్ట 

రనం గడు విసి తాత్తుండై-” శుక. ౧, ఆ.౧త౧, 

శుష్క, కంఠనాళాంతరమున గద్దదిక చెగులు, నెమ్చే. జేవీ 1. మిక్కిలి సన్నమైన నూకలసమూ 

కొను ఎనెలుంగును నెత్తి యజ్ఞనక కనయ,' భౌ. గా. 

"యు ౫౮౦. 

వాము. (శ, ర్ఫ; 2. మెత్తని బియ్యపుపిండి.(బ్రౌ.) 

ఇచ్చూూలి. బే ఏ. (నెజ+చూలి.) ప్రియప్పుత్తి, 
“ద్వి. వలపలికడం బంటవలంతి నెచ్చలి వల చభలువదడు. దష. అం శీ" (నెగులు+వడు) బాధ 

* నొందు. (చూ. నెగులుపజుచు ) నొప్పం దమం డప్పలనొప్ప .”ద్వి పరమః క, 

చెనలువటుమే. ద్య. స (క్కి. (నెగలుపడు థా), అ. ౨0౮, పు 

బాధించు, పీడించు. త్త ఇట్లు విశ్వామిత్రుండు | నెక్చెలి. బే, వి. (నెట+చెల్సి 1. స్రాజాన్నేహితుండు; 

వారిశ్చంద్రు. చెగులువజుఛుట. విని పసిమ్ధందు, స్ర్రాణస్పేహితురాలు, “ఊట కాంచిరి నిర్ణలేళ్వ 



నచ్చ 

రులు. .ధీరతం గాంచనభూధరంబునకు శాదిలి 
నిచ్చెలి మైనవాని న్సిర్వంచిక చానళ క్రి నుర 
రక్సముం బోలెకు వాని నైనధున్.” చైవ, 3, 
ఆ. ఈ౦), మార్క, ౨, ఆ. 3౨౪; 2, ఆడుది, 
స్తీ" “ద్వి. +. వేల్చు నెచ్చెలుల పాలిండ్ల, గలకల 

నవ్వు బంగారుకుండలశు.” ద్వి, వరమ, 3, ఆ, 
౧ర౬ పు, 

చెక్చెలికత్తె. ద్వ. వి. (శెచ్చెలి+-క త్తె-స్వార్థముః.) 
ప్రాణన్నే హితురాలు. “డా ముచ్చిలి గంధ 
వారణ సమావాము కుంఛవిలాన సంపదల్, 
యుచ్చిలి మించు పయ్యెదలలోపల ఊాగుచు 
నుండు చెప్పు మా, నెచ్చెలికళ్తై చన్నుగవ నీవు 
విచారము నేయుమా.,,” వై. రా ఆ, ౬౯ 
కు. సం ౫ ఆ. ఇం, 

చెచ్చెలికా(డు. దే, వి. (నెచ్చెలిశకాండు - స్వార్థ 
మును ప్రాణన్నేహితుడు. “చ, అని వరమిచ్చి 
శాలి రజతాద్రి,కి నెచ్చెలి కాని వెంటందో,డఢ్డ్ని 
చనుదెంచెోడా, రా. ౨, ఆ 3 ౧౮. వి. శకుం. 6, 

ఆ. ౧౭౮, 

నెచ్చెలి కారము. దే. వి. స్నేవాముః 
చనెచ్చెలికనము, ద్వ. వి. (చెచ్చెలి+తనము ప్రాణ 

స్నేవాము. “సీ ఇన్నియుండంగం బంచి యిడుట 

చనెచ్చెలిశన మనుచు బంతెన  గుండులాడు 
నొకడు.” భాగ. ౧౦. స్కం, ఫూ, రోరా౬ 

చచ్చెలియ. జే. ఏ. (నెజ+వలియు) గ్రీయనఖి, 
“శ్వా మేలంబొడుచు వచ్చె సెచ్చెలియపె 

మిథ్యాలసత్వంబు న్యూలోో.. లోలోవల వేడు 

కల్ నిగుడ,..” వరాన ౮, ఆ. రా 

చెచ్చెలువ, దే. ఏ. (నెజ+వెలువ) మిక్కిలి ననోజ్ఞు 
రాశైన్యస్త్రీ. “సీ, కన జాతికొమ్తు సెందిన మరు 
ద్దతి బంధు జీవంబు వడక నెచ్చెలువ చూడు.” 

ఉ. రా, ౧, అ ౧౭౧. 

చిటిక. చే. వి వ్రేలిగనుపు; అంగవళివర్వము. “చ, 

ఇటికలు దీసి యిచ్చకమునేర్ని చసంగము దీసి 

,వీటులం గలంచి తీయందగు వి _త్తము లుత్తవు 

వారకాంతకున్.ో వి ప్ర రో ఆ ఏ౨, బహు, 

ఎసి ఈ ౧౬౬ 

ఇటికలంవిలుచే. దే. అ. క్రి. (శొటికలుశావిబుచు) 
1. దేళ్ళేసంధులను విజుచు. “ద్వి. ఆసలార 

నాయయ్యహ _నతలంబు నటుసాగం దిగుచుచు 
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నప్పటి వ్రేళ్ళ ) నెటికలు విబుచుచు ఛశొమ్లనొత్తు 
చుక” వండితా. పురా. ౧౧౪, పు, 2 వీవ' 
గించుకొను. “సీ, తనకు లేమిని నొడ్డ భరము" 
పెంపుకు జాచి విధిమొంద నెటికలు విజీచి 
విజీ చి.” పద్మం ౨ అ, ౨౩౯. 

ెటీశ = నెటిక (చా, చెటికలువిబుచు,) 
చెటీశెకట్టు. చే, ఏ. బ. బాల కీ డావిశేషము. క 

తిరుగుడు బిళ్లల ల్రివ్వట్ల జరుగుళ్లు చిటి తాళ 
మాళలం నెటికెళట్టు*” వంస, 3, ఆ. ౧౯౬. 

నెటికెవిజుచు = నెటికలు విబుచు. (వవగించుకొనుం) 
“న్స్ మనుత్రత్రో నాథుండు మాటాడియించుక 
యటుమొగంజైనచో నెటికె విుుచులి శశాం, 
కా ఆ, ఏ౨. 

నెటుకురు. చే, వి. సీపు మొదలగువాని కీళ్ల ధ్వని _ 
కనుకరణము. “సీ, అష్టోత్తరశత వ శాధ్యకుఢను 
రాజ పీటకునకును వీపు నెటుకు రనియి,” కై. ర్యా 
ఆ. ౧౭. 

నెటుక్కు. చే, వి, ఎముకలు మున్నగు” వానిని ఖం 
డించుటయం దగు ధ్వని కనుకరణము, “దండ 
కము,, న్మ జ్ర సారాస్థి పాళికా చెటుక్క_ంచు ఖం 
డించుచున్',., +” దశా. ళో, ఈ ౨౩౨. 

చెట్ల. చే. శ్రీః విణ. అధికముగా. “గీ, విరహకాలంబు 
మరు వొాణవితతిం గొన్న, గంటు లన్ని యం 

బ్రియుంం గూడి వైపు మిగిలి, పెనల నడ నెట్ట 
ఏరినె నా వనిత మేనం గలయ నవనఖదంతనితత 
ము లడరె” కు సం రా ఆ, ౧౭ర్భాయ, కీ, 
ఆ, .ల౦. 

నెట్టను చే, క్రీ + విణ 1. అధికముగా, “ఊఉ, నెటన 
భర్త నందనుడు నిన్నవలంబము నేసియోడత 0 

గట్టినయోడవో ల గతగొరవుం డైకడుం దూళఠ 

=” భార. సభ ౨, ఆ. ౪౦, అం. శే. ౫౭; 
లి, అవశ్యము, కప్పక, “క,..ముక్ , నట్టినకర్మ 

ఫలంబులం, నెట్టన భోగింపకుండ 'చేర్తుకెనును 

జుల్ ల భార. అది ౫ ఆ ౫౮, భాగ ౧, 
స్క_ం, 30౨; శి. కీన్ఫుముగా, “ఊఉ, రాక్షన 
వధోచిత నీబలగర్వ మేందంగా, నిన్ను వధించి 

యివ్వనము 'నెట్టన వేనెద నిర్భయంబు గాన్.” భారే, 
ఆది. ఇ ఆ, అల౦ఈ విపు, ౨ ఆ, ౧౮౩, ఢ4& 
నిజముగా యభఖార్లముగా. “డ్, ెట్టనయావగా 

నుతుండు నేలకు చ్రాలె ననంగ విన్న నా కట్టిండి 
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పీను “లేమి విను కాజీయకోర్వవు...” భారం 
భీమ. ౧, అ, కుకీ నా, వంద, ౨, ఈ ౧౨౦౧ 

ర్ న్యాయముగా, న; “కీ కశవచభారణ 

మకు ఘనవిద్య గవ్వడి శే శే నెజీంగించితి నితండు 

దాని చేర్చుట సీతని నెట్టన నొప్పింవ శక్యంబు 

"గాదు... భార దో ఎ అ ౨౦౫; 6 కొంచె 

'మెనను, ఇంచుకయైనను, “చ. అనవుండు చిన్న 

నవ్రషనగి యన్నరు డన్న మొగంబుః జూచి నె, 

టన బలుమాట లాడయగం గడంగలో నొల్హకయత్యు 

దా త్తతన్.” శ్రారం భవ్య. ౧, ఆ ౧-౫; 7. 

చక్కంగా, మనోజ ముగా. “డ్, చెట్టన యల్ల 

లచ్చియును నీళశయుం భూసతి యుండ నీకు సీ, 

ఛెట్టిక సీలైపై మనను నిల్చుట శేమనవచ్చు ...” 
అము. ఇ, ఆ ౧౧౧; ర సొవాసించ్చి తెగువ 

భ్రాని. “క. నెట్టన నభలో చేవుర, కళ్రైదుర 

నరారిననము గాకింకయు వా, శెట్టితులుంవలో 

టౌవది, నట్టులు చఆీబెడి ది జూాదమాడశి యుం 

దున్*” భార. ఉద్యో, ౧, ఆ. 966, మార్క... 

౧, అ, ౭౬; 9, అనాలోచికమగా “చ, 

ఉదకంబుల నీ విటు కుండ ముంవంగా నినదము 

సాస్తినాద మని నెట్టన దేసీతిం దవ్వ సేసితిన్* 

భా రొ. అయో. ౧౮౬ భార సొ. ౧, అ. 3౩౫. 

నెట్టణము = నెట్టనము, విణ. యథార్థము, “సీ “పీ ఎట్టి 
వాడు సరు౦డు నెట్టణంబుగ శిష్యు 'లెవ్వరుసో 

దరు 'లెట్టివారు లివయోగసారము ౨ఆ.౧౯౦. 

చిట్టనము. చే. వి. పెంపు అలిశయము. “గీ,,.చెవు 
లకు విందు గాయ, ఇిట్టనంబునం చేనియ లుట్రి 

వడి చితా, ౫, అ ఏ5. విణ 1. నం 
వూర్హము. “గీ, దరినెనంబిచ్చెం చాఠలతరము 

నాటి, కట్టుబండి యుక రైక నెట్టనముగి రుక్తా- 

ర, అ. ౧౦౯ 2. అని వార్యము, కన పాత్ర, 

మెటుంగని వెనటి భూపతుల యిండ్ల, శెట్టినియ 

తాఠ్శకుల్ననై న చేంగకేయు, ద్వారనిలయుంలు 

వారింప చారి నచట, నిలువం బెట్టును గామంబు 

“నెట్టనముగలో థివయోగసారము వ అ, వీణ. 

నెట్టపంట. చే. శ విణ. నిష్కూ.రణము?7గా, కం 

'నెట్టపంట యనంగ నిహ్కో_రణం బంట, ,.”” అం, 

జీ గలు 

చెట్టించు. డే, న 

"నట్లు 
రు 

పాగ, సెట్టమని వల్కంగాం దగు: ఆం, 

భాం తం ఏర. 

ర్క (నెట్టుగాఇం చు-స్వార్థమున,) 
"1: జయించు, హి. సిలుక శౌర్యగుణాలీ వాలు 

ననిళో నెట్టించు వా శే 9లస్,”” సీశామి ౧, ఆ, 

౧౦౬; డ్డి చింఫాందించు. క, గటిగరాలను 

మంటను గట్టినదేవాలయముకు గలిగిన వారల్, 

ఇిట్టించి రాల'చేత్రను, గట్రించిన బిల్లు నొక్క_గతి 
పుణ్యమగున్.” శేష, ౨) ఆ ౯9 

"నెట్టిక = నెటిక. అంగుళిపర్వము. (చూ. "నెట్టికసీల) 
నెట్టికసీల యు. చే. ఏ. జేలిగనుపుళోని సీల, 

కన్ ,గొరగవదుచు, Mes చూడు 

మూర్ధాఖినయము, తాను చెట్టిక సీలంక గాని 

లేదు.” క్రీడా. ప్రభా! ౧, ఆ. ౧౦౪, 

న హచారి. “జా. నెట్ట ల్ర్లలచ్చి యల స్ళయు 

భూసతియుండ నీకు సీ, "నెట్టికసీలవై మనసు 
నిల్బుట ష్ మనవచ్చు ...*”అము, డు అ, ౧౧౧, 

పాండు. ర, ఆ. ౧౭౯ 

ెట్టియము= నెల్రైము. 1. చుట్టకుదురు. (శరదాం); 

ర. కలపొగ్క శిర స్రాణము “వ, "కెంజడముడి 

బిగియించి చెట్టియంబు చుట్టిన జగ జెట్టి పాంవజేని 

యాదల మాణిక్యంబ.ల కఆంగలి 'మెజుంగులు 

వెనువెంట మింట దాను జరిగి ..* భీమ ౫ 

ఆ, ౮ 

చెట్టు. దే, అ. శ్రీ" అధికమగు; అతిశయించు, “క్ట 
ween భగభగమండెడు, కనుగవతో గొడల 
నడరు కంవముతో "నెట్టిన నిట్టూర్పులతో మొగ, 
మునందనికిన శెంపుతోడ మునివతియుండెన్.” 

ఊఉ, వారి ర్క ఆ. ౮౯౫ స కి. Ll. శ్రోయు; 

పడంద్రోయు. “కం పెట్టిరి విహొన్న నుంటం, గట్టిరి 

భునపాశములను గంగానడిలో, నెట్టిరి రాజ్యము 

వెడలం, నొట్రిరి ధర్మ బు విడిచి కటిలాత్యకు.లై 

భాగ, వె గ్ స్క.0, ౧౩౫ 9 క హరం, "iD, ©, D003 

2. తిరస్కరించు. “ఊఉ... వేడుచో, నప్పన నెట్టి 
పోడి డడిగినన్ని వరా లిడుం గొండ మోందిలి, 
మ వనీ వంటి 'కావ్యవ తియబ్బుట యబ్బుర 

మిబ్బుధాళికీన్రా,వి. ౧,౪. ౨౬ వి. 1. లోపు 
'నటము చే. మి నెమిలియాంకలతో “పీనినదారముల “గంటు, “గీ, కుటుచ చెట్టున నందియల్ ద 

సాగ, “నీ, నెమలి యీంశలం 'బేను దారముల మొరయ,” కనిన వి, ఆ ౧౫; 2 నాశము 



లు 

జీ ct ళో Wr gpa) గీ. ఊపవాతియుం చావు నె ట్టనచొప్వు| శెట్టుడుగాయ. చే వి. చాల క్రీ 'డాస్లిశేమముః 
చుండు.” అం, భా, తృ. ౫౦; 8 తావు, ఉనికి క, ఒడ్డు; విడుపు చెట్టుడుగాయ 'విండ్లము 
పట్టు, “గ్ ఉఊవవాతియుం దావ్రు నె ట్రన నొప్పు లాటలు, oles “జదువువై నంధ్య యె 

చుండు. ఆం. భ్ర.కృ్ళ. ౦. ఆనంద, కఫ, ఇ౦౭; నాగ చాలలేక.ి” వాంస, 3, ఆ. ౧ళ8. 

డీ పూనిక. “గీ. అంజక యేేవనుకునో వనా ఇటుక 
గృజిళ్క ముఖర భూరిద్విజావలళి 'మోలనెట్టు 

గానిలువ నేర్తు నాత్మ యోగంబుం దొజంగి, ననుదు 

గాకని తాల్చె రూతు ప్రతిజ్ఞ.” వా: న. ౧, త 

౨౨౯? 5. విషయము, సందర్భము, కక్ష ప్రక 

చ్నేనటువలెయా, నీనను కోరాదుగాక యొల్లనుగుణ 

ముల్, చేనీయక'లేదు సుమో యీ నెట్టున నీవె 

మోద నెలీ7దవింకన్ . దశా. ern) ఏ ఏజంబ 

బాల్య క్రీ డా విశేషము." సీ చీకటి "మొటికిట్ల చిమ్మ 

బిల్లలు నెట్టు బొట్టన గోలలు బొమరాలు.ీ. షా 

వైశవశ్రీ 'డలాడీ రచట.” వి. ఫు, ౭,ఆ. ౨౦౨. 

చెట్టుకొను. న అ. క్రి. (శెట్టుశకొను) 1. నివ 
సించు. “క. చెట్టుశొనియుండు నావర్కపట్టన 

మున సకల దిలిజ వశుల మకుటసంఘట్టిత పద 

వీకుం డగు, నట్టి జగన్నాయకుండు హారి యొల్లపు 

డున్*” వరమ, ౨, ఆ, ౬౦. కళా, 95,ఆంళ౦; 

ర, ప్రూనుకొను. “వ. నేనును నాభాతోత్తరీ 
యంబు నడుమం జుట్టుని నెట్టుకొని యంండితి” 

భో. ౭, ఆ, 8౫. ళివరా, ౨, ఆ, ౧౦౦; రి. 

ఆతిశయించు; విజ్బృంభించు. “గ, గురుని 'వెంబడిం 

చా నొక కొంఠ దూర, వరిగి యాతని యను 

మలి నంబుజారి, కృమ్మరల వచ్చు నాలోన 

గంబుకంథఠి, వట్టయాడేని ని'ళనుకంబు చెట్టుకొనల.” 

శాం 9, ఆ, "ys, కాశీ, 2, ఆః ౧౩ 3; కీ, పట్టు 

పట్టు. “ఆ, నృప కులాబ్ధిచం ద్ర సీ వింత చెట్టు 

కగానంగం చ్రొ చిపోవ వ్. దగదు.” భోం ఇ 

ఆ, Pe దశా, ౭8, అ. ౨4 అ ౨ స క్కి. 

తో శత్వ్పానీకొను. “క, నెట్టుకొని నరునిం గనుచోం 

బిట్టమునం గల సమస్త భామల కవా నో, యెట్టి 

విచిత్ర, త మొ  మననునం, బుట్టిన వాం డపుడు 

మన... బుట్టించెం జానూ.” 3 గి అ. ౧౫౭. 

నెట్టుకొలుపు, "జే, స (క్కి. (గెట్టుళొను ధా ప్రే జీ 

“ఊండంజేయు; ee “వ, ..ఆ జ్ఞలజభవ్చరడు 

త్ర ద్విరవాదళొ వికలిత శ్రైద్యండయ్యు నుల్లంబునం 

గల్ల గుట్టు సెట్టుకొలిప్ యిట్టటు చెల్నుటకుం 

జొరకుండి, , ”” కళొ, ౫౧ ఈ ౧౭. 

శెట్టుపడు. ద్య. ఆ క్రి. (శెట్టుశోవడు.) తోయ 
బడు, గ్ తొలుదొ ల గుస్పెం సోలలం కొన్ని 

వెనేసి యవి చెట్టుపడి పోవ నౌడు గఆచి.” 

వాలీ క, D9 ఆ స 

నెట్ట. వ్ వి, ఉద్ది, జత, “ద్వి. నించారు ప్రేమతో 

నట్టల గట్టి, చెండును దండంబు జెలు వొప్పం 

బట్టి. రం. రా, బాల, ౨౧. పు. 

చట్టము. దే, వి. 1. కిరీటము. “సీ తన యడుగుం 
దమ్ములను రాద ట్టెంపుం బులుదిండిజాతుమైై 

దలు 'మెలంగియ. ౧, ఆ. ౫౭, 2. తలపాగ, 

శిర సాణము. “కీ నినుమానములు గాల వస 
స్ో 

తోడ 'బెనవెట్టి నెట్రెంబుగాం చేవ చుట్టి 

నాడు.” సా. ళో వా ౭3, హారి, ప్రొ. క 

ఆ ౧౭౯; లే. ఆజప్ప, ధ్వని. “క. అని కలం 

నిలిచి రీవిం, బనివడి చిరజీవి యేవ వడ నొక 

నటం, బొనరించినం గ మణివర్కిమునుయై యల 

లుల జుటుముటికొ బటెన్* వేం, సంచ, కె, టొ” లట లట 
అ, ౧౫౭౪. 

నెట్టోడు, డే, ఈ క్రీ (శెట్టుశపీడు.) చేష్టలు 

దక్కు. “ద్వి. బిట్టుల్కి మూర్శిలి బిమ్సిటిం 

బొంది నెటోడి లింగసన్ని హితులు డక్కలి 
వూ 

బస, x, ఆ. ౧౩9 ౦0. పం. 

చడిమె. దే. ఏ. ద్వీపము. (శ. ర. బ్రా.) 
చెడ్డ, చే, వి. మక్స్యవిశేషము, (బ్రా) 

చెర్త క్రమ. దే, వి. (చృెక్తముకమ్మ) సొచికల 

భా వీ నిలు మనో బొంకకు 'న్నెక్తేకమ 

యటంచు బతు లుల్కైడు నొయ్యః పలు. 

మనుచు.” కళొ. క్కి ఆ, ౧౨౦. 

నె త్తటిల్లు, చే. అ, క్రీ. శ్రమ దీర్చికొను, “క వేడు 

కలు మొజ నురతాంక వేళయందు "నెకీయంలగాం 

బూవుం _బాన్నున నిద్క(జింది, నెక్తటిల్లిరి మల 

యాది నిలయ పవన, కుల నూర్వ్చులం -పలసిల్లం 

బతియు సతియు.” భొను. ఈర, ఈ ౯8 ౧ 

ిత్తపలక. ద్వ వి,(న్నెళ్తే క్రముషాపలకం) జాదమాడేడు 

వలక, శారిఫలకము, “త .షక్కొర్త నెత్త కవలకల్: 

శెరలుం బకభారిపాళు వా, విట్టలగూండ్లు గ్రొమ్మె 



నెత్త 
men. 

అుంగ్భు బించెలుం గొందజు 'బెచ్చి రయ్యెడన్.” 

వాలీ కె 3, ఈ రర. 

1758 నెళ్తు 
నున్ని ద్ర, విటపీటి సౌరభ పతతి వొదల ఖార, 
ఉద్యో. ౨ అం ౧౧౨. కాలీ, పీకి భగ 

4 

ఛత్తపుబలక. ద్వ. వి. (న్నెత్తమగావలక్ర న్నెత్త నెత్తి. దే, వి. కల, శిరము. “గీ, కాకియెన | గద్దయిన 
మాడుపలక్క, అషహ్టైవదము, “సే. అహ్టై వదాఖిధ 

లగుం జదరంగపుం బలక నా నెత్తపుం బలక 

నాగ అం. భా. ద్వా 30౫. 

ఇ్వెత్తము. దే. వి. (దీనికి వృత్తియందు 'వై కల్పికముగా 
మువర్ణలోవముఎ 1. పొచికలాట, ద్యూతము; 

ద్యూతవి శేషము. “వ. .ధర్మసూనుండు .. .... 

ఒకొక మాటు మధుర చ్రసంగంబుగా నాడిన 

నెత్తంబున "గెలిచిన విత్తంబులు దమ్ముల కొసంగు 

చుండు...” భార, విరా, ల ఆ. ౨, ఆం, భె. 

తం ౬౯; 2. వంచెము. “సీ, తనకు లాహగైన 

సనత్తయు కొని వన్ని పాసికల్ తాళించి 
పాటెటింం ల ఊఉ. హారి, 3, అ. ౧౨౦ తె. 

కొండమోంది విశాల సను ప్రదేశము. “పీ. ఊరు 
తర నూర్వభూభరము ెత్తమునం బొలుచు 

రిక గండళిల యనంగ.” దశకు. ౫ ఆ, ౨౮, 

స్వాం శా ఆఅ, ౭6౮౫ 4. అందజు పనుల మేపు 

కొనుటడై విడిచిపెట్టిన గయాళుభూమి; బీడు. 
“వ, శాల్దట్టి విడువ చెక్తంబున మె_క్తని గణీక్ష 
మేసీ,,.” ఆము ర, ఆ. 36. 

సక్తమి. ద్య. వి. (నెఅ?-కమి) తామర; విరిసిన 

తామర. “సీ. నెత్తమ్సీలేకుల 'మెత్తందనము 'బెచ్చి 
యచ్చునం బెట్టి న ట్లంచమంది.” భార, విరా, ౨, 

అ. ౫౨. అం. భె, ళ్ళ. ౬.లిం 

న క్రమికొలనికాణు. ద్వ. వి. గాలి. వే. ఆం ౧౫. 

"న త్తమ్మపిరివిందు. ద్వ వి, సూర్యుడు. “గ తోయి 

్నత్తమీవిరివిందు తూర్పునందుల రాజ, చ. 9, 

ఆ, .£౯ 

౩ త్తలకి, దేవి, (చెలీ తణీ.) 1.కడుపుమోంది ముడుత. 
“సీ నాలీకమఖకి నె న్నడుము గానగ నయ్యె 
దనరు "నెత్తజుల టబిత్తరము దరలె” వను, క, 
ఆ. 4౦. ఆం. భా. ద్వి, ౧౩౭; 2. పెద్దయల, 

కల్లోలము. “చ,..చదలేటి గీటి నె_క్లణుల 

జనించు (కొన్నురువు దండములైం నృసిం, 
సీకి ఈ; చంద్ర. ఈ, ఆ ౨౫ 

చిక్తావి. చే, వి (నజగా తావి) నిండు పరిమళము, 
శుచానన “పీ అరవిరి చెక్తావి నడరించు 

భ్ 

నులూాక మెను నెత్తి సోంకిన నాం చారునెలలం 

“ఇడయు”” జై. లా ఆ ౯౮ా భార, శాం, ౬, 

అ. ౧.౯. (శిరము. (శర, బ్రా 

నెత్తికాయు చే, వి. (నెత్తికాయు తలకాయ, 

చెక్తురు. దే. ఏ. చెం రక్తము. “క. అ క్రణీం బాష్టా 
జఅంబులు, చిత్తురు ఇెములును గురినె,,౪”” భార 

ఉఊద్యో.ర, ఆ. ౧౬౦. భార.ఫీవ్మ. ౧. ఆఈం౧రాి, 

చెత్తురుగందు. ద్వ ఏ, (నెత్తురుగకందు.) జొత్తు 

పావు వసీబిడ్డ, “న కుక శూ యిట్టి నెక్తురుం 

నందు నిచట, వెచి పోవంగ వలనెనే సీచగతినిలో 

భో. ౬ అ. ౨౫. పి శకుం, అ, అ. ౧ర౭. 

శిత్తురుగళ. మి. (చెత్తువుశాకళ.) నెత్తురు 

చూచుటవలనం గల్లు మూర్చ, “వ. , తెట్టువలు 

గట్టియున్న కొ న్నెర్తురులు గనుంగొని "నెత్తురు: 

గ ళవట్టి శవుకుం చాను వ్రాలువారును...”కువల, బీ) 

అ. ౧౮౮. 

వ్, 

నెళ్తుపంద్రావుడు. దే, వి. (నెత్తురుగాత్రావుడు ) అన, 
వుండు, రాతసుండు. “క అత్తి నీల్లక చిక్కి న, 

"నెత్తురు దావుడులవలక "నెవ్వడింజాల్పుక్ , గుత్తు 

కల రక్క-సుండు విని భు అచ్చ. యు. ౧౯౬, 

ఆచ్చ. యం, ౬౦. 

చెత్తురుబొడ. దే. వి (శెత్తురుశపొడ.) ముజ్టుం 
బాము, ఎజ్జపొడలం గల ఓక జాతిపాము. 

(శ. ర ట్రా ) 

నెత్తురుంబొత్తు. చే. వి. (గాత్తురుశపొత్తు.) ప్రాణ 
'స్నేహీకుందు. “శ. ఇత్తెజంగునం దొ య్యలికిక, 

చెత్తురుం బొ తృగుచు నఠండు నిచ్చలు నదిలో, 

సాత్తిన శప్రేముడిం జదివెడు నత్తతి నొకచాండు 

'జేవటంత కడంకన్* య. 3, అ, ౧౬౫ 
చిత్తురుల బొద్దు. దష్టి వీ. ( నెత్తురు చౌద్దు.) 

మధభ్యావ్నాము. “వ,,.అరక్షణిం గడింది నెత్తు 

రేం _టబొద్దగట, స్వా రో ఆ. ౬౦. 

నెర్తురుగడ్డ. దే, ఏ, (చెత్తురుశగడ్డ,) ఒక విధమగు 
కఆుప్పు నెగగడ్డ. (బ్రాం వా.) 

చెక్తురుబంక. ద్వ వి (నెత్తురుళబంక) మల 
ద్వారము: నుండి బంశవంటి "నిత్తురు వడు వ్యాథి 

విశేమము, రక్తగ్రవాణి. (వా నులముతో 



నెత్తు 
ఛెత్తురును  జీగురును పడువ్యాధి దికేవము, 
గృవాణి అని, (శ. ర. బ్రైం 

ఇత్తురువాటు, దే అ. కి" 

ఎజ్జనగు, జొత్తిలం “క కడలును నెత్తురు 

వాజంగందొడంగెన్...” వూరి పూకు, ఆ 

౪౫1. (శ. ర పా. నెక్తురుంబాజు, ముది, పా 

చె తు = నెత్తురు, “గీ, ., నెశ్రు భేటుల సింది. 

“సార. ఫే. 5, ఆ, క... 

ఛెనడు. దే. వి, ఎముకలలోని క్రొవ్వు. మజ్ఞు “చ ,., 

నెత్తురుక, నెనడును గోలి భూతములు నిక్కుచు 
సీల్తుచు6 చొక్కుచుండంగన్* భార, చ్. 9, 

నస ౩౧౨, భార. ఉద్యో, ౨ ఆ ంకళో 

జనరు. డే. ఏ. 1, పేమ “క... ఆభంగిక్, జనినత 

నూజాల? బేర్కొని, ఇెనరు విడిచి యానెలంత 

నిష్టరమతిమై. bi అను ౧, ఆ, ౧౯౬) వసు, 

3 అ, ౭ర; 2. స్త్రీపురునుల వలపు, మోసము 

“న. నిన్నుం క నవాల్యకు “నెనరు "లేచి, 

వృాదయ మియ్యదు వతిఖీతి నింతెకాక,” దశా. 

౭, అ. ౧౦0రా సా, ౨ ఈ ఇం; త దయ 

జాలి. “గీ, ఆకుబేరుండు నవ్వి బళా మజేమి, 

దశముఖుండు మంచివని చేయందలణె హిఠవు; 

దల(చినకొ మజిముక్కుకోంత లనుమాట్క చేడు 

నిజమయ్యు నిక చేల నెనరు దల.” ఊ రా 

3, ఆ, ౬; క, పరిచయము స్నేహము, “ఊం. 

తొనునుం, దానును నేంటి దాక మమతం దగ 

నరిలిం గూడియున్న బా రానెనరైననుం దలం 

వండయ్యొను దీని గణించియునియు న్.” విప. ౪, 

అ. ౭౨. విణ, కే (వ్రేమాస్పదము, వ్రీయము. 

“కి వనిత నాకన్న నెనర్రైనవారు నీకుం గలుగ 

జీర్తురె...” ఫ్ ౧౦) స్కం, ఊ 960; 

ర "కృకజ్ఞుండు. " ఢీ ద్రీవెనల్ వినయవిభేయత 

తోడం జేకొనుచును వెండియు నెనరు దొరలు. 

ఆ. న్న లొనర్పం “౫కొంచుం (గృనమున 

+” రాఘవ 1 ఆ, ౧౬ 

చినవు. చే, వి. సంస్కృతి, “క వనజనభా కారుండై, 

వననిధిలోం చేలుచున్న వటవశ్త్రము_వై/ దను 

దాన చూచి చొక్కుచు, నెనవున నీనానందయోగ 

నిద ౦ చేందున్.” వేం మా. ౬) ఈ ఎర, 

ఛెన్నడ. చే. ఏ. (గాణీ+నడ్శ) చక్క-నినడక. “కీ 

నెఆనీటు గులువలే నెన్నడల్ పరికించి కడు 

1750 నెవ 

మందగలి గాంచె గంధకరటి.” దశా, ౨ ఆ, 

309, ఉూ, రా. ళో ఈ ౧౯ 

(చెక్తురు+ పొజు) a దే. వి. (చెణిశేనడపు) చక్కని నడక 

“కీ సూందీలోబోండి చూపులు చోంచలములని 

ప ఇన్నడపున మేళవించె.”వి త ర, అంగిలి, 

ఇన్నడుము- చే. ఏ, కౌ 1, (జసానడుముం) నట్ట 

నడిమి ప్ర దేశము. “గీ, నాగవల్లీదళంబు నెన్నడు 

మండేరి మడిచి యందిచ్చినపుడు నోరిడుదు. 

శేల వైష, రా ఆ. రర, కాశీ ౧, ఆ 5౨2; 

2, (నెజిసానడుము) చక్కని కొను. “ఫీ, ,పిడి 
కిట నడంగు చెన్నడుముదాని. గీ. సొనను నడ 
దాని నక్క_న్నిం జూవె నతండు” ఊ. రా, ౨9, 

ఆ, ౧౭౮, హారి ౫, ఈ ౨౭౬ 

నెన్నుదురు. దే. ఏ. బొ. 1. (చిజనుదురు.; ర 

ఫాలము; విశాలఫాలము, “మ, , అద్దూళ శేల్ణో" 
యి నె, న్నూదుటక్ చేరిచిప పల్కె గ్ర, గ మృరమదాం 

ధుండాదళ గీ గి వతోన్* ఉం రా, ౨) క ౧౧ 

దశా, ఆ ౧౨౩; 2 (ాతీ+4నదురు 

చక్కని ఫాలము, “మ, పదియార్వన్నె పసిండి 

వట్ట మవసీపాలావఠంసంబు సెన్నుదుటం గట్ట 

లతాంగి యోద్త,.*” మైవ, ౬ ఈ 903. 

ఇన్నెటులు దే, వి. బ. (జ్యూ నెజులుు దీర్ణ జ్జ 

నులు, “సీ ,.,నగారి వైతవంబునం బరిచర్య 

సల్పుచు వినీతుం డై యుండి యొక్క_చాః డంఘీ) 

ఇన్నెణు లంట నశుచియై కూర్కు నయ్యతివ 

కుతీ. గీ. దూజి... చం రా, 3, అ ౨, 

నిన్నొ సలం='నెన్నుదురు. (ఫాలము; విశాలఫాలము,) 
“చ. జలజభ్గవుండు నెన్నొసట వ్రాసిన సొమ్ము 

ఖునంబొ కొంచెమో వీను మరుభూమి శేంిన 

లభించును...” భర్తృ, ౧, శ* కం (చక్కని 

నుదురు కీ చిన్ని కన్నెల "సన్ను న్ 

సళ్ళ నొయారి యలంతి కస్తురిరేక లనువుమోజు” 

అచ్చ. బొల, రా౭, | 

ఇెపవదు. వై. అ. (క్రి (నెషముగాసడు). నెపషము 
నొందు, దోషియగు, “క కృవగట్టి పెట్టి మాపా; 

పపు బుద్ధులం బట్టిపట్టీ పగవుట్టి విని; 'మృవటు6 

గధనకునిం బొర్ గొని, చపపడి పడియుండు 

'వాడచే చే నకటాలి వేం, పంచ, ౧, ఈ ౫ంర, " 

శవము, 'వై.. వి. (నం నిభ క, నెవు నెనరు. త 

నిపమ్) 1, వ్యాజము, మివ, “క, ఉవవాసాయా " 

౧ 



'సెవ్చ 

నంబున్ను నృవముఖ్యూాదుస్పహాముగ సీవ్చ దలంచి 

యజ జీ రత్వము డుర_ టమను, నెవ మిడి యిట్టడి 

కని మనీషం గంటిన్ “భార. ఆవు, ఈర ,ఆ. ౧౬౨, 

స్వా. ౨: ఆ. కణ; 2. కారణము, హేతువు. 

“క వివ్రరీశతమతిని నుందుండు, నుపనుందుఃడుం! 

దాశి పొడిచి రొండొరతోడకొ, గుపితాత్లు 

లయి తిలోత్తమ, "నెవమున దృథముష్టి ఘాత 
నిర్హాశములన్ +” భార, ఆది, రా ఆ. ౧౧.9, రం. 

రాజ. ఏ8, పు; ర ఉపాయము, “సీ, 
ఆధా _ర్ల్కరొ కండు గాంఛార రాజతనయు వచన 

ముల్ విని యతవతి చెపంబున వానింగొన సమ 

కట్టి... భార. ఆర. ౧, ఆ గగ ఓ రప్పు; 

పషోషము* “చ తివిరి మురారి సీకుం గడుందీపుగం 

జెప్పిన వల్కు_గల్లీనకొ, గువలయే త, నీమనసు 

గూడిన వారికి నైన చెప్పం జెవ్చవలదు దాన 

నొండోక 'సెవంబు ఘుటింతు కెణింగిరేని న్వీనవ 

తులు...” ఫార. అర ౫% ఆ 95౧౮ కాళీ, 

కి, ఆ. ౯౦; ల్, విధము. “గీ. ఎంత కాలంబు 

నకు నాకు ేనెవమును శాపమోతుంబు గలి 
“గడు,” చిత్రభా, ౩, ఆ. ౯౭, శివ సా, 

౧౭౮. విణ, ఊసయు కము, కార్యకారి. Sn 

నా యలవ్రబలంబు6 జూవ నెవమై తగు సాధన 

మెద్ది కల్టునో.” భార. ఉద్యో. ౧, ఆ, ౧9౮. 

1760 

ఎంటో 
చెపు. Fay స డ్ర్ 

చెప్టుకొొను* జ అ. 

కూలి - తూలె.,,”” రామా ౫ ఆ, 
రామా 5, ఈ 3౧. 

గంటు, త్రోయు. క. 

జీవుండుదృవ కాలంబున సూతిమారుశము 'నెప్పకొా 

రోనిమార్హ ౦బునక , భువికికా వెల్వడి మోహ 

పాశనికరంబుల్ దన్ను బంధించినన పా, 

వరాహ. ౩,౪, ౫౦. వి ఓ. సెలవు) స్థానము. 

“వ,..గవమంబులకు నిలయంబు దుష్టులకు 

చెప్వును,.. శుక. ౨, ఆ, ర, అం. భాం 

ద్వి. ౧౩. 2. ఉపాయము. (దూ. నెప్పరి) 

బే శ్ టెవ్వుషాకొనుఎ. పాదు 

కొను “సీ సనెలనెప్వుకొని రొప్పుపులికై నం 
వీడించి పడవైతుజొచ్చి నీపొదమాన.” స్వా, 
ల, ఆ. ఏళ, శుక. ౨5 అ ౧౧. 

౧౮౭, 

ఇవుకు, దే, న. శ్రీ వెదకు అన్వేషించు. “ర్మ కన 

మణిపడిసోవ ధరణీకలంబున నెమకంగ వచ్చిన 

నింన యనగ.” హారి, ౨, అ. ఏళ, 

నెమకుండు. దే, వి. (నెనుకు థా) వెదకుట, అన్నే 
షణము. “సీ వెదకుడు తడవుదు 'వెనకుడు 
రోయుడు నెనుకు డనంగ నచ్వేషణ మగు”అం, 
భె. ద్వి ౧౭౨. 

నెమరు. బే. వి వశుపులు (మింగిన అవోరమును 

మరల నోటి8: "'దెచ్చుకొని చక్కంగా నమలుట, 

ఇెన్సళముూ చే, వి. వేగము, త్వర, “క. అప్పుడు, మమరు...” అం. భొ ద్వి. ౨౬3. 

నారద సంయమి, చెప్పిన వినికళవళంబు చిత్తాబ్ధ | నెనురు పెట్టు. చేల, కి. (నెమరు+ పెట్టు ) వశు 
Vw 

* ములో నుష్పతిల నంచలేజే చెవ్పళమున "నెక్కి. | శ్రలు ,మి,౦గిన యావారమును మరల నోటికి 
నలువ నిలువక వచ్చెన్.” వరాహా, 28, ఈ ఏఏ, చచ్చుకొన చక్కగా నములు, రోమంథ ముచేయు. 

పారి, ఈ, అ, ౬౬, “సీ ఒద్దిక మిజంగ నొక్కె_డ వసియించి యెడ 
చనిప్పరి. బే విణ. (చెహ్పూష ఆరి) జీరయ్పశలది; చేర్చు చెడ "నెమరు వె్రెడి విధంబు. గ్ గార చి 

కలవాడు. “క, అప్వురిగల యుప్పరిగల్కఇప్పరు | యొక్క_డినుండి యిక్కడికి వచ్చెనొ క్కొాయిీా 

లగు మగువ లెక్కి- నిక్కి. తమ చెణిం, గొప్పులం| యావ దూడయు,..” దశా ౯5 అ, 30, 
గల కల్పకనుల్కు గొప్ప నువము లేరి కోరి పారి ౨ ఈ ౯౫ 
ఫకోయుదు రదనన్* ముకుందం, ౧, ఆ ౨౬. పు, | నెమరు వేయు ౫ నెమరు వెట్టు. (వాం 

ఇచ్చరించేం దే. స కి" మూదలించు. నిరూపించు. | ఇమరుచే. జే, అ. (8, నెమరు వేయు. 

(శ. ర. జ్ర.) నెమర్చు = చెనురుచ, “చ. ప్రమదము. లుల్లసిల్లం 

శన్చటు, చే. ఆ (క్కి, (నవ్వు ఆటు) స్థానత్తంళ దనుపారంగ నిధ్రలువోయి వల్మణుం)గమియ 
ముందు. “ఊ అవ్వడు దానవాధము భయం| నెమర్చి,..” వారి. ఫూ, రా ఈ ౧౬౫% 

కరరూపసముజాచి సాధ్వసం బుప్పతిలక్ మహీత నెమలి. బే, వి (క. నిమలి) 1, మయూారముం 

. నయయార్యరనైలె హరిక్కరీంద్రముల్) "నెప్పి | “సీ నెమలి సోలలలోరు నటీ కురుల్ గల 



"మీ 1761 నేమి జాదే 

వాంసముల “గెల్పు గతులవారి” భొను, ఈ 

“కీ, ఇమిలియడుగు మ్యూను నెకులి యంచనం గను 

“వేయింటి వనిశ మొక తె” చంద్రా, 34 అ ౯౪, 

రసీకం కి ఆ ౧౧౪౭; ర జ్ మము; అను" 

రాగము. “గీ ,,కరము, ఇెమ్మింజేసీ తి దిని? 

బూతికరంజరంబు పొాల్చు.. అం, భా. ద్వి, కరా, చాణిగ్ర వాణము.” భర, ఆది. కా "ఆ, ao 

ఇాస్సులి — చినులీ, మయూరము, క్ వతములం భార, wa ట్టి" Dy ఆ, రికో; 8, సంతోవము. 

గప్పి వసీపొవ పాములకుకుు మేపు లాసం క్; త్రి శాయనుండు నరము వేండుము, దనుజాధివ 

యశుడు నకం తప్పదు ఇమన్” డ్ 

హరి. జ, ఆ. ౨౩౧, భార. ఆది. ౫ ఆ. ౨ర ౪; 

డీ, మెత్రి, స్నేవాము. “క, మి శ్ర నరపకుల 

శాత్రవ థా్రీశుల నెమ్మిం బరుసందనమున 

వళతా; పౌత్రృములుగం జేయుచె ..” భార 
ఆక ఈ, అ. రరా ఆం భా డి. ౧రొజుః 

ర్, కేమము. “గీ, అన్నగాదిలి చుట్టమ వగుచు 
"జీని, నిమ్మి యెజింించి యునురులు నిలిపి నట్టి, 

ని న్నొకింక్రయు నగింపచేర.,. అచ్చ, నుం ౮౬, 

భార సభా, ౧) ఆ. ఏ౯ 6. అన్నుగవాము 

దయం “అ..."పెక్కు_లేండ్లు నిస్థ గురుని గురు 

తనూజం గొలిచి యయ్యిరువురణిమి వడసెం 

దనదు నేర్చు పేర్చి, కి భార ఆది. 3, ఆ. ౧౧౦; 

రక్షించు "నెమిళ్లు, 4... జై. ఈ, ఈ ౭౯. 

దశా, ౮, అ 9 0౮. 

చమిలియడుగు. చే వి. ప్రూతికరంజముళీ. “సీ, 

నారువ సురపొన్న వారిజమును బొన్న చెల్లీ 

మూలుగ బిల్లు చెమిలియదడుగు.” వాంస, ౪, 

ఆ. ౧౧, ఆం. భె ద్వి, ౫౮ బం కుచనఖతత 

ములు. (శ రఎ 

ముక = ఎరుక, దే సిం ఆస్థి; శల్యము. “ద్వి, క్త 

భంబులు చించి కంఠముల్ నజీకి, నెత్తురు లడ 

రించి చిముకలు విణీచి.”సీం. భోగ. ౨, ౬.9. పు. 

నెమ్మది. ద్వ. వి, (చెఅ4మది) కే. నిందుమనస్సు; 

"మనను. “ఊఉ, ,.దికయస్వుడు జన్మము లేక 

యుండుట తై, యారయ క్రీ నగంబు ఖరారు 

ముం జాచినం జాలు "నెమదిన్ విక్రం ౧ 

PrP ae ఖు 

ఛెమ్మనము. మీ. వి. ((నెటిశామునము.) నిండుననస్సు; 

చెమ్మలిప రుయే. దే వి. (చెమ్హలి₹వరుంజాం) కల్తి లిపిడి, 

ఆ ౨౦౦, వసు. 3, అం కం డె టగ్! 

నిశ్చింత. “క, మమ్ము నరయు భరమున నీ, 

విమ్మైయిం దలపోసీ తిం నిచ్చట చేలా, నెమ్మది 

నిప్రంపంగారి బొమ్మంం భారుద్, దో. ఆ. ౩౧౭, 

భార. ఆర, ౬) స్ట ౧౬౦; ey ఆరోగ్యము, 

(వ్యవ) ఎన్ని నుందు లిచ్చుననా వానికి నెమ్మది 

కలుగ లేదు; ఓ. నువ్భాదయము. “ఆ. ,సుహవ్మద 

యము "నెమ్మది యనందగు మహేశ” ఆం. భౌ. 

వ్ర త్రం. భార శాం ౧౩ అ, కి౮రాః 

“కునన్ను. “సీ రంవృత్క్యృపో సమభ్యుదిత 

మంబు నిండి చ వాజె నొ నెమ్మనమున” 

as ర ఆ, ౫౮) ఊం వారి, ౧, అ cave 

గీ ++ ఖర్తొదిముస్టి సంగా వ్యాతలము. గీ,
 వరు: 

జనం బరుంజనం గను బకరా చనును 

ఇమ్తలి బరుంజు గాజావరుజనల అం. భె 

ఖ్, BOX. 

మి యు, బే. వి, 1. మయూరము. “సీ. నెజీ వేణి 

ke "నెమ్మిబోదను శేంచి. వడిలేక 

66 గ శ్రద్ధ ఉ. నెట్టన నళ్వమేధములు చెమ్మి 

నచేకముచేసీ వైరులం గిట్టి వధించి లోకముల్వ 

గీరి దళంబుగ నించె మించంగా.” మి పు కి 

ఆ. ౪ 8. గారవము, “ఊఉ ఎక్కడనుండి 

యెక్క_డకు చీంగెడినో యిఏ యొక్క_కాంత 

రూసెక్కుడు పెంపు సొంపు మన శేర్చ్పడు 

చున్నది తా వినీకయై, స్ఫుక్కు_చు నీ దభామినుల 
చొవ్వనం బల్కెడుః: బొదలుం గదడుక , 

వెక్క_సమంది చూచెదరు వేగము తోడ్కొని 

రండు ఛెమ్లితోన్. శ్ భార, వరా, ౧ ఈ 503. 

చె. విం (సం. చేమిక) 1 వంజాలము తినా 

సము. “వ ,, నెముల జముల 'నేలేళ్త మాళేళ్త 
క రీ 0 యి 

కలువల బలుపులం నొడిసెల నొడినెల,... వి 

శరుం ఒకి ఈ ౧, ఆం, భా, దిష్టి. కళకి; eR 

బండిచ క్క క,మునకుం జుట్టునుండు కమ్మి, “ఆ, అంచు 

లెదు “ఫేమ్హులాజు లు టక నలిగి 

సూక్ష్మ గమన కలికమగుచు, సంయమోరద్ర వినయము 

గొాలచక్ర, క టా. గాలు 

పు 5, వ sel ఆం భ్ 

నంపత్సరాకృతిం 

చుండు వి 

ద్వి ను 



సదుం 
ఆర్ట్రే 

చెమ్రింమే జే. అ. శ్రీ (నిఅ?మించ్చుు అతిళ 

మ. కచ్చ “కత వెన్నెాలల  నెమ్హించు 
99 

_రామ్మించులుం గల మేడలును,. వి శకుం, ౧ 

ఆ, ర౬. 
కాప్ 

.'సెమ్లిక, చే, వి, (నెమ్మి 1 ఇక-స్వార్థమును) ఎను 

అనురాగము “డా చేయము లజ్జయుం గరుణ 

చెమ్మిక కోవభ యెకవేశ మే, చే యెడం జాచినకొ 

మదికి నించుక యించుక...” రేస కి, గుచ్భము. 

(శ. ఈ సౌ 
చిమిజొట్టు. దగ్గ. వి. 

దాడముశ. (శ. ర 

ఇెమ్మిరవుతు. ద్వ. వి. (ామ్లిశరవ్రతు) శిఖివాహ 
నుండు, కుమారస్వామి. (శ ర) 

ఇమ్మిజేండు. ద్వ, వి (చెమ్మిశ'జేండు) కుమార 
స్వామిం (శం ర 

శామిలి = చెమిలి (1 ర 
ఇమి సేయు, జే. అ. క్కి. (ఇమ్మి+- చేయు) ఇక్షవడు, 
"ఉక్సహిరోదు. న ఊరు న. నుల్చ 

హీంచు, ఘననిశంబంబు సైనుండ మనసువెట్టు, 

నిమ్న నాభికి డ్య్భాంగ చనెమ్మినేయుం, బద్మలోఛభన 

మరగి భూ పొలు కరము.” చెవు. ౭, అ. ౧౭౨. 

ఇమ. చీ. వి, 1. రడి లేమ. (శ. ర; 2, కండు 

'వెపులకు మొనగలిగి బల్లలు మొదలగువాని నంట 

వేయుట కుషయోగించుమేకు. “ద్వి, తలుపు 

చెమ్మలు గృ గ క్యుదలం దన్ను6 డనుచు.” పండితా, 

దిశా, శక? ఫు; ర. ఎముక, అస్తి “సీ అసి 

మయూరాఖ్య లలరు నెమ్ము లనంగ ఆం. భా 

తం ౪౭, చంద్రా. ౬, ఆ ౮౪% 4. జేమి, 

బండిచ,క మునకు చుట్లునుండు కమి, “గీ. జేమి 
UU ల es 

దనరారుచుండును "నెమ్ము నెమ్మి క యస 

గను,..” అం, భెం దిష్టి. ౨౦౨. 

చిమ్మకిను. దే. అ శ్రీ, (నెన్తుగాకొను ) వెమ్తగిల్డు. 

(వా) 
ఇెమేను. దే. వి. (శెటీ4 మేను.) చక్కనిశరీరము; 

"ఫకీరము, “గీ ఆతుల మాణిక్యదీపము లార్చ 
“రామి, దనదు చెమేని చాయ న క్లణీశయించి, 

యున్న యుడిగంపుం బూయబోండ్ల 4 ౪” దశా. ౧, 

ఆ. ౨౪౦, ఆం. భా, ద్వి. ౧86 

ఇమైసగము, ద్వ విం 1. (గఆ4 మొగము నిండు 
 ఘామ్ము మోము “చ నగరిసమిపమైన నర 

(నెమ్మి +-జుట్టు.) బర్త 

1762 నెయ్య 

నాథుని సన్నిధి కోవాటించి సె మొగము వివర 
శం బొరయ యేగా,,.లక్ణఆ కుమారకుండా 

న్బపుం డున్న చోటికిన్.” నిర్గ. ౯, ఆ, ఇర, 

అము ౨ ఈ 30; 2. (ఇెణి4 మొగము 
చక్క_ని ముఖము. “చ. పుడమి భనంబు 

నాకము విభూతయుం జే రెనయీని నల్ల నవ్వెడు 

నళిమన్యు నయైగము వేయగు పౌలును బోల 

ేర్చునే” భార, రో. ౨, ఆ. ౧౪౫, 

ఇమైోముజనె మైనము. (నిండు మొగము, మొగము.) 
గణి చెలువంపు నెమైోము చెలమి సొంపినుముడి 

గా నల్ల నవ్వినం న యింతి.” భార. విరా, ౨, 

అ. ౪౫. (చక్కని ముఖము) “సీ దౌ వాద 
(| నిల్చు ధవళాంబుజముపోల్కిి6 'జెలిగంటి 

ఛోషూము చెల్లనయ్యి.”ఉఊ. రా. ౨, ఆ, ౧౩ ౭, 

చెయి. గో వి. ఆజ్యము. (దీనికి పృఢమెక వచన 

మంచే చ్రయోగములం కన్సట్టుచన్నవి.) 

బూదిళో చేలు చెబువోలె పాల్లువోపుో 

శేష ఏ అ. ౨౫౧) కాళ, ఈర, ఆ, 3% 

చెయ్యపులలను, ద్వ, వి. (నెయ్యము కలను.) 

నురత్రము. “ను, పలుకుం జిల్కు_లకొల్సి.. రా 

చిలుక బాబా సాపిబూ చెయ్యపుం, గలనకొ 

సొఖ్యముయాం చి మె బడలంగా.. దశా. ౧, 

అ. ౨౬రా 

నెయ్యపుగిన్సు, ద్వ. వి, (నెయ్యముశాకిన్స) 

(వణజయకోవము. “చ నను భవదీయ దాసుని 

మనంబున నెయ్యపుం గిన్కంబూని తాం-చిన యది 

నాకు మన్ననయ...” పారి. ౧. ఈ ౧౨౨, 
ఇటే: నెయ్యపుటలుక. ఆం. శ్రీ ౬, 

నెయ్యమాడు. ద్వ, అ. శ్ + (నెయ్యము+ అడు) 

ఇలిమిచేయం. “సీ మాత పరు శంబర 
చెరి నిడువాలు వాలుతో నెయ్యమాడ,”' మ్మ 

పు. 9) అ, ౨౦౯. 

నెయ్యమి. వై. వి, (సం న్నేవాణా 1. మైర్తి 
స్నేహము. “సీ జయము. జే స్పము నెయ్యమి 

సంగడి. . .గీ,. .పొందికం యనం సహానా 

మి శత్ర్రభౌవంబు, =. ఈం ఖ్. దిష్ట, ౧౮౬, 2, 

ప్రే అనురాగము. “సీ, జెయ్యను. నెయ్యమీ 
పు నేస్తము...గ్ ++ మక్కువ యనం బ్రేమ 
దోంయను” అం. భె వ్ర, ౧౦౬ ల ఉఊహ్స్ 
వాము, “క, అయ్యా కల దొ కయువవన్య మియయు 



"సయ్య 1768 "నెర 

వవనసీకు నివ్వడే జేర్చుగ లిక, "సయ్యమి య. జుండంబికా బ్భవా, త్పీననణూ 1 భళా, గ 
నొక అొంజచ్పర, "మొయ్యన రచియించి తిని పడిక నకుండు .. భార, భా. ౧, ఆ. 2 

విక్ సముజ్జ లభంగిన్.” చమ. ౧, ఆ. ౧౯౦. చేం జంగ. ౨. ఆ.కళ౧ైి. ఇష్టుడు, ప్ 6కు, 
a 

కయ్యము, వై. ని (నం  స్నేనాష ప) “చం ..ఆమమతి నెయ్యుంకుక్ హేళుండు వెన 

న్నేవాము మెబ్సి, “క రమణి నిజభాళ్ళవియో, వయన్యుండు సేయు కృత్యముల్, ఫొనర: నంలేని 

గముం దలంవక యపుశు భీము గలసెః బతిన్నే,] త్రీష్ట, జా. రా, కిష్యిం. 8౭6, అచ్చ. నుం, 

జాము శామిీళలకు జలవం,వము "పజనెయ్య ౭౫ 

ములు చేయను ద్వోకృకముే, ో భార్త ఆగి ౬ చెయ్యురాలు. ద్వ. విణ, (నెయ్యము+అఆలు) 1, 
ఈ రర రు ఆయు ౯ దాం ౧లా౬. 2 “ప్రేమ, శ్నేహి తురాలు, చేస్త నక త్తె. (శరం; 2, డ్రీయు 

నలపు. “ఊం చం స్యములేని సంగతియు నిక్కము, రాలు, ఇస్తురాలు, 7 చొచ్చి ళన సు 
"లేని వచోపిలొసముల్ ..., కయ్యములేని శూర. _ రాలికిం జూపి దాని, కల్లిపాకరలాడ సొమెల్ల 
తనం కొని యూర రః మెచ్చవచ్చుశే, డ్ర్, నొసంగి” వ చ్రుబంధ, 2౨5. న 

a గృ ఆ. ౩3౨, నరస, 3, ఆ. ఈ. ర |ఇర, చే, విం. 1 పూర్ణము; గొప్పది. “ను. ఇెర 

ప్రీతః సంతోషము, a ణి సోలోకమున విళ్కాండవు నీవె రామ .. రామా. ౭, ఆ, 

యందు ధి వసింకు,. రభవుతేం లకు ప్రాభ్ర (శరం; 2. జేర్పరి “గి, మత్తకరిదండ నెర 
న కానీ అ ఆర. వక. మొన మావటీ-డు, బుసియెజూలోని .కొమరుని 

౪, ఆ. ౯౮ ఓ మవో జ్జ “క్కీ వాటి చాంటికి: పౌంఠ దాది, యతుల గర్వాాంధుండగు రాజు 

బోగి నవకంపుం దీవల నునుబోద నెయ్యంబు నండ నాళ్త, మంతి, యొకచేళతైని బేమణం 
' నూలంగొలిపల భాగ. రా స్క. ౨౬౬ ర, చుట్ట దరంబె” శుక. ౧, ఆ. ౨౪ ౭. శ్రీ* విణ అధిక 

అీకము, “గీ, జగన తనభ్చ లటంచు చయ్యంబు ము7ా. “మ. పురి యభ్రంకవసౌధపం క్రిం గని 
లనుచు, నంవకములంచు మజియొన్ని యైనం గలవు | . జేల్పుందంతి తెలాళియంచు రహిం గొముల 

కాంతుటు ,.. “గవల, 8, అ, ౯౫%, భెరం ఉద్యో. దృక్వి మాడుటకు నచ్చోంజే3 యందు గె. ణ్ 

౧, అ ౨౭౧. 6. చేదుక ఆస్ట, విణ, ఖర గన్పక్రాడి కృ తి, మేభరిపు సంఘఘంబుల్ 

మ్రీయము, ఇష్టము. “సి. సీక్షుం బ్రైన్షడయును| . సరీక్షింవజే, చరం బాజున్...” భుటికా. ఇ ఆ. 
"ెయ్యంపు: 'జెలిచలనై కయ్యాంబునను నెపం ౨౦౦. 

గాలు ద్రవ్వు” భార. ఉద్యో, ఈ; ఈ ౨౨౪: | ఇక్షు, జే, విణ. విమమను, ఎచ్చుకస్తలం గలది, 
దశా. ౨; అ. ౧౨౦. “కీ వ్యూ క్రికం బొవ్వును ముత్తియ మన 4. గీ 

చియ్యరి. ద్వ. విజ, (నెజ్యూముడే అరి) స్నేహితు అదియ చెరడైన గొగ్షి యం చనం బరంగులో 

రాలు స్నేపీతు(డు. న్ జీర్చులేక చెడంగ। అం భౌ. దిర్షి, ౨౭౬ 

ఇండ 'వేగురుసుండి యదనోడు వారు చెయ్యో ఇరపు. చే. స. క్రి . రయు ఛా్రేఎ 1. 

రులంగారుల రామా, ౭, అ, ౭౪, (శరపాం వేర్చు, న్ వ, ,. జుట్టి వసంకనమయంబునం బు 

అః చే. వి. (దీనికి వ్రథమైక వచనమునండే!  రుదరాజేశంబు చెరపం బూని చకుభెంచిన వనజ 
పృయోగములు కన్పట్టుచున్నది.) 1. ఆజ్యముః | లోచనలు,.. నృసీం ౨; ఆ ౭౬ 2 

ం “స, వృహోళితంబెన వసి(డి చట్రునమున నన్నయి, వజిచు. *ోచ.. వి క యార్లమై, నెరపిన మూ _క్టి 

నునిచి ౫ య్యభిఘరిం చి.” కాశీ. ఇఒ, ఆ. ౧౦౧. శంబులన ., + భల్డాణం గ అ, (శ, ర) దళకుం 

విక్రం ౩, ఆ. ౬౮; ఓ. క్రొవ్వు? చనురు. “క, ౧౦ ఈ ఉ౦౫; 8 | ప్రసరింపంజేయు. షా. 
జిడ్డు గజ్ఞల గు చ్చి నం జూడు నుంటలం దగిలి సురభిళ శష్టిసనంబు చిరపె సంధుకవల్లి గ్రుశ్నెం 

ఇయ్యి కొటపోధ వడియన్, స్వా, క, ఆ. ౧౮, చావులు సోంకం గ్రోనిరెమ్మల వసు. ౧, ఈ ౧౫౮% 
చెయ్యుండు. వెం విణ (నం) 1. మృతుడు, న్నేహి 4, వెదజల్లు, చిన. న్య పరిగొనివచ్చి వేది 

తుండు, “డా, వానికి ఇయ్యుండై యనుర పంద్య కల్వపె రుధిరంబులు చల్లి పటల. ఇరపుచు 

| 



నర 

యజ్ఞ విఖ్నుమవలీల నొనర్తురు...” బా, రా, 
బాల. దితిఏి,ి వసు, ౬ ఈ ౧౬ ర్ చూపు, 

కనంబలుచు. “గీ. చ్రావాణులయందు గురులందు 

బంధులందు, భ_క్రివిశ్వాససౌవోర్ట పరక "నెరపు.” 

నైవం ౭2), ఆ.౯, అచ్చ. చాల. ౭; 6. కల్పించు, 

కావించు. “గీ. తరళ వైడూర్యవలభ్గికల్ "తెరలు 
ఇరద” వను. ౨ ఆ. ౨; 7. ఆదు. “గీ, ., 

ఇరవ నప్పదు జూదంబున గపకుమార.” పి, శోస్రోం, 

క, అ. ౧౬౮. విణ. అధికము, “మ. చెరవయ్యె 

న దనానలంబు వరుసన్నీరయ్యె నాలేపముల్ ఎ 

ఉ. హరి. ౫% అ, ౧౦౦, కవల, ౫ ఆ, 32౭. 

శఇరయించే. దే. స, శ్రా (చెరయు థాప్ర్ర్రే వ్యా 

పింపంజేయు, సీ, నెరయించు జెవ్వందునిజన నా 

తన మాయ నక ల్మప్ర్కృవంచంబు నంతఠముగం కాశీ. 

౫ ఈ గొ, భె, రాయు, ౧౦౪౨౮. 

జఇరయిక. దే. వి, నెరయంట., (శ రు) 

జరయం. బే, ఆం క్రీ" 1. నిండు; అతిశయించు. “క. 

తరళనీయనాబ్బదళములం) "నెరయంగం బై మున్ను 
చల్లి నృవనుతుం బూజించిరి,..” భార. ఆది. 

3, ఆ. ౧౫౭, భాగ. ౧౦, సం. ఫూ, ౧౨౨౧; 

ర, వ్యాపించు, “మాలిని =. ఇంద్రుండరి ౫ దివిశె 

దివ్యానంత రత్నాంశు జాల, స్ఫురిత నురవిమా 

నంబుల్ నభోభాగమెల్లక్ ,ఇరసి వెలుగుచుండకా 

నిర్ణర శ్రే ణితోడన్ "ఛార ఆది. ౮) ఆ. ౧౯౬; 

నృసిం. ఏ, ఆ. ౧ర౧; 8. నెఆవేటు, సీదించు. 

(శ. ర ద్రాం; కు వెదరివడు, చెదరు. “గీ, 
భూమినుత ళిరంబున నున్న పువ్చుమాల, 'చేలంబడి 
యున్న యది దీనిం బోలంజాదు, మనుజ విరు లివె 
'కెరసిన వవనిపుత్రి; యుండ నోపు సీభఘునవుగు 

కొండమోంద.” భౌ, రా, ఆర ౨ ఆ. 9౧౨) 

పారి. ౩, ఆ. ౫౨; ర. విడివడడు, తస్పించుకొని 

పోవు, “రగడ. నెరసీ పోయజూాచెదవు నిలునిలుభుమా 
శనము, గురియులేనెలం జీలు కొన్న దంతట 

వనము.” స్వా, 9, ఆ. ౮౮. 

ఇరవంజి. దే. వి మునయో (శ. ర) 

ఇరవచ్చు. బే. అ. క్కి. (నిర4వచ్చు.) అధికమగు 
“పీ కాంతి సంవదనిశాకరుతోడ నొరనీన నొచ్చు 
పాజంగ నెర వచ్చువాండు ”దళకు, ౧, అ, ౭౫, 

ఇరవరి. దే, విణ. (నెరవ్చుషాఅరి ) జీర్చరి, “చ... 
ఇట్టి దుర్నయపుటాధడి కెంకయు నియ్యకొల్ను 
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ఇెకవిడి. చే. వి. ఆధిక్యము. 

నేర 

టల్, నెరవరిగాండు రాజనుచు నిస్టుర వాక్యము 
లుగ్గడించుచున్,” రంగా. ౨, అ, ౧౦౯. 

శక కీ . రథ్యా ప్ర శీకోళ 
రవముచే గిరికోటి పిడుగుల నెరవిడిం బిజబుంచ 

కొనయలి ఊ. హం 3, ఆ. ౨౪. (శర సా 

వసుం జీ. వ, |: సరయు. జ) hl వూరి, సమృద్ధి, 

(శర; 2. వ్యావపనము. (శ. ర); శి, మార్గము, 

“ద్వి. ఆనెరవును జాం సాంసము లరుగు, నా 

పెని గారుడం బై నమార్లంబు.” రం. రా. కిష్కిం, 

(ఈ ర); ఉ. ఒశానొకచెట్టు. “ద్వి. కొరవ్యలు 
శెరవ్రలు గురువింద పొదలు, నరుదు గాం బొదలిన 

యంబాళములును.” రం. రొ. ఊ. ౧౧౯. ఫు, 

టబ. పరివారము. “ఆ సూతుశవముతోోడ చే తెంచు 

"నరవులు, దవ్వ్వుదవ్వులన యుదగ్యరూపు కలికు( 

డైన ఖీముం గనుం గొని నడవక, నిలిచిరంత నంకః 
గలణగం బాణి” భార, విరా $, అ, ౨౭, 

వారి. ఉ. 3, ఆ, ౯౩. విణ. 1. అధికము. “క, 

తెలతెల చాజె నటంచును, నెలంతుక లెణీయింప 

లేచి నెరవగు జేడ్క_న్*”' య, ౫ అ, ౧౪౮, 

వ్రభౌ ౨, ఆ. గిరా 2. విశాలము (శ,ర.చ్రా; 

3. శక్యము, సాధ్యము. “వ... ఎదిరి మఠం 

'బెజటుంగకయొట్లి కార్యంబు నిశ్చయింవ నెర 

వగునే ... భార. ఉద్యో. ౧, ఈ ౧౭ ఢ& 

వ్యా _ కప్పము. “మహా న్కగ్ధర. మురజిన్నా ఫీ వృణాళీ 

ముఖమున భవళొంభోజ మచ్చేరుగాంద్యా నెరవై 

తత్చూర మంకర్నిబిడముయి |. మైప, ౫, ఈ 

౧౬౧. 

చెరవెంద = ెరవంళి. (శ. రు 
ఇెరసాని. చే. వి. (నెరశిసాని) జేర్పరిమైన స్త్రీ. "సీ, 

రసాని దొరసాని వారి ెక్కు. దురమెళ్కుపగ 
వింత బోచై నవగల జాపి శ శాం. ఏ ఆ. మ AL 

చెరను. దే. వి, 1. రేణువు, నలును. “గీ. అనిమిమల 
గుండెలో గల మళులలోక', నే త్రమున నటి 

వేధించు నెను...” ఊ రా, ౧౩ ఈ. ౧6౯, 

వను, 3, అం. ౧౦౮6; థి. కళంకము. “సీ = 
నిండారు చందురు నెరను తక్కువ వడం దిల 
కించు ముద్దుమోముల వెడంగు” హారి. టా శీ, 

ఆ, ౪౭; ర ఒక విధమైనబునుక “సీ,.,సీక 
తాఖ్య యిను మన నిసుక నానినయగుచుండు, గీ, 

దద్యిశీవంబు "నెరసునాం దనరు, , +” అం. ఖొ, 



జరనుబెగడు, గీ. 

చెరుము. 

చిట. బే, విణ, 

నెర L765 

పః దంగి; ఢీ. చిన్నకవ్వు. “గీ ఇెరను పడం | 

గాన 'లేండయ్యె చెమకి "నెమకి, సాంబున్వెం బాంచ 

Sat "కాకీ ఇ ఆ, ౭; ర్, రవ్వు, 

దోషము. “లొ,.. నుకవి కావ్యములోన, “నెమక | 

వీసమంత ెరను లేదు.” సృబోధ, ౧, ఆ, క న 

వరి. ఫూ. రాఅ భూః “గ్ర. కల్లమాట, “రగడ, 

నింతు నింతులకంటం బుప్పొడి, చెరను నెరనులం | ఇజ్తంక్రలాడు. చే. అ. కి 
బల్క- నింతళయు వను. 9, ఆ, ౧రరూ 7, 

గవుండ్లవాండు కత్తులునూజెడు పొడి (క. రు 

ఇరనుంజూపు, చే. వి, ల. శ్కేగంటి 

చూపు, కటాతము, “పీ, చెరను: లో 

నెయ్యంబు కూరి కి చెరవెన తియ్యంబు నిగుడు 

చుండ.” విక్ర, bo అ. ౨౦3. 

శ్ర* (నెరనుషు తెగడు) తవ 

తెన్ను, నిందించు. “సీ, నష్టే కనుణెప్ప వెట్టని కనవేయి 

కన్నులు నెటీవిరి దమ్ముల ెరను జగద, ” భారా. 
ఆర, ౧ ఆ, ౪౨. 

చరనువెట్టు. బే, స, క్కి. (శారను+ పెట్టు) దోషినిం 

జేయు. “సీ, ెరసువెట్టితి వరాశరు లంత 
వాని...”' పీ శకుం. 3, ఆ. ౧౮౯ 

= చెలి, దే, వి, వక్రఈ “సీ. మొలక చీకటి 
జలజల రాల్పయగా రాజ నెరులు మించిన వీరి 

కురుల యందు.” పాండు. ౧, ఆ. ౧౧౭. 

(శ. ర పా, పాశ ప్రతి, పొ రావి, ౨ 

ఆ. ౫౭. విణ. వక్రము కుటిలమైనది, “సీ, ఇరి 
కురుల్ ఇదరి కొవ్విరి సరులో వడివాడ నొప్పు 

దప్పిన గొప్ప కొప్పుం జాచి” శుక. ౧ ఆ 

DIE, 

ఇరుకు. దే. విణ. ముదుక మైనది. “ది. వీరిగొన్న 
వూసలపేరు లొక్కింత్క  "నెరుకుంగాసియల్నపై 

నిగ నిగ మనగ.” అ, మ. క ౧ ఆ. ౫౦ పు. 

చే, స శ్ర రోచు అదుము. “దిష్ట. 

ఇరిమి డాకాలం బెంజేరంబుం 'బెట్రిగ ద్వి 

సౌ, ౨ భొ. (శ. ర శళాం. 3, ఈ ౯౦. 

1. నిండు పూర్ణము. “కీ జ్య 

చందురుని సిస్గు వజువంగంజాలు నీ ఇెమ్లోము 

తాలిమి వమ నె భార అను, ౧, ఆ Xn, 

భొరం ఉద్యో, ౧ అఈఎ౨ర౭; 2 మది. 

“క గజి గొండలు గువ్వలవే, నలుగు బె, +.” 

భో, 3, ఆ, శిలా నను. ఈ, ఆ, ౯౫ 3, వాయి 

చఇజకులేయు. బే. నం 

అక. బే వి. జేశము, వెం డు క 

సెజి 

యెనది. “క. ఒక్కొాకనెజ నారసముని, 

చెక్కుడు వడి వారియంరము నేసి నిలుపుచున్ 
భె రాయు ౧౦ శక్ హారి. చొ =, 

జి 46 న 
ఆ, దబా శ్రేష్టము (ప్రశ _స్తము, దడ ప్రాస 

విత్తువంటి "నత పొజు కొలంబునం బుట్టి... 

పొందడు, కి, ఆ, క, హరి. డా, క ఆ, ౧౬౩. 

ఈ (నెఅకులు+కడు) 

ఆయువు పట్టుల (గ్ఫుచ్చుకొను. “ఆ. ఎజుకు 

నన్ను నుజక యేసీన శరములు "నెజంకులాడి 

నాకు నిశిత దివ్య, విళిఖ శతుల యట్లు వేదన 

గావించు,ట..,+” భౌర ఆర ౧ ఆ. కిణళ, 

భా రా యు, ౧౧౩౦, 

కి. (నెజంకులుశ వయం) 

మర్శములను భేదించు. “నీ నీదు తనుపుండ 
విలు సేసీ నెజింకులేయు, రతి వరుడు హారగళికల 

రాజహాంసు* నైవ. ౨ ఈ ౯౭. ఇల్లే; 
శిఆకులు మోటు. నృసిం. ర్క ఆ. ౧౩౫% 

“కీ గ వెండుక 

ఛచెటీ నెజక నాగం దనరు గీశుము, ..ి ఆం 

భా ద్వి. ౧౮౫% అము. జ ఆ, కుం 

చటకా(దు. బే, విణ, (గూ) కే 

ఫూర్ణండయు (శ ఈ ట్రై); రై వ్రియుండుం 

“వ్, బెడంగు తరంగలతో దొరయు నెజకాని 
నెనరుం బలుకుల వెనుదవిలి యలరించు జక్కన 

"పెంటులును” అచ్చ. భా. ౯, ఆ. ౧ పు. 

ఇజజాణం దే. విణ. (నెలగా జాణ చేర్చరి. (చూ 

చఆడాణతనము.) 

చెజడాణకనము. ద్వ. వి, (నెజజాణశేశతనము) 

చేర్చరితనము. “ట్. చక్క. దనాల శేమి రుచి 
సంపద చిత్తరు బొమ్తు యున్లడుక్, జక్కనం 
గాదె యంత జజలానాతనం చొకచోట గానంగా 

మక్కువ లోకమంటె నహి...” శశాం 6, 

ఆ. గజ, శళాం, ల ఆ ౬రొం 

చెజక్రన కాడు. ద. విణ. (నెజశనము3- కాడు.) 

జిజకనముకలవాండు, ఫపూర్ణుండుం “చ. నెజరన 

కాడునై వెలసె నిర్శలకాంతి విలాన రేఖలన్,” 

స్వా. ర్క, ఆ, 2, శ 

ఇెజరనము. ద్వ ఏ. (నెజగేతనము). 1 జాణ 
శనము, నేర్చు, లకీ తారుణ్యము లే “దాలు 

దలఃపులు గరసింత జెజతనంబే లాళో బేరి రిట్టు” 



మఖ 

నం 

కనిక, ఆ. ౨౦, అచ్చ. చాలు ౨౦౯ 2, 
వె శాల్యను. “పీ,..నెజతన మన నా భోగ 
సంజ్ఞ యై యడరును...* అం, భా, ద్వి, ౧౬3; 
వ. న్యాయము, పొడి, “అఆ. ఫొోలను దిండి కొలపు 

తల కట్టల పెజు తెజపంగొనుట సీశ్ర “నె 

కనం బె అచ్చ. యు. ఏ0. 

చెజను. బే. వి. బొ. (దీని నువర్భమునక బహువచన 
మున బిందు ఫూర్వక “*కోవర్ష మాదేశనముగా 

వచ్చును.) 1, ఆయువుపట్టు మర్మ స్థానము 

“క వెరి వీరులు చెఅకులు దూజింగ నేయు 

నృవపుంగవు నం,పజి కోర్యక,..” భార అది. ఈ, 

ఆ. ౨౦౨, భొ. రా యు. ౧౦౯౮ డి. కీలు, 

ఆవయవనంధి. “సీ, సవ్యాప సవ్యమల్ శరము 

“వేయుట మాని నెజుంకులు విజబుగంగ ' నిలుచు 

వారు” వరాహా, ౧౧, అ. ౧౨౬; 8. మర్హనూ, 

రహాన్యము. “క్క మజచితి గాక లరాంగ్కీ కజ 

కంకునితోడ నాడు కాత్యాయని సీ ఇఇ 

బెటీ(% చాడు చేప్పిన, తెజటంి బి సమకూరే .౪” 

టాం వారి, స్స్ ఆ, లర (శ, ర, పొ, థు. 

నకం, కడ, ఆ, ర౧F 

బిజపించే. బే, సః శ్రీః ( నెజపుగాఇంచు-స్వార్థిమన) 

ప్రకటించు, oe “నద _.నీ గూకచాతు 

క్భంబు చనెజపింపుము చూత మని యి గ్లించిన, = 

శశాం. గ అం ర్క 

ఇ రంపు, శ్రీ (*ఆయ, ధా, “సీ 

వ్యాపీంపంజేయం. , wn 

చెజపెడి నురటీల గజుల గాడ్పులంు సి 6కి వలంకు 

జే స, చె) 1, 

కిన్నిరకంతి యళుకు కులుకం” శకాం. 3, అ. 

౧౦౩, హరి, ఉం స ఈ ౧౬; 2, ఇజవేర్చు, | 

“క నిళ్యప్రతంబుగా సత్యంబు | 

పాలించు నిస్టయ స్థలికగా ఇజివె నకండు.” | 

భారు శాం ౧, అ 3౫8, మార్క, ౭, అ. 

త, వ్రశటించు, కనంబజచు,. “గీ, న్స. 

వివేకంబు నాప్తియంం “నెణపీ తీవ్ర, తల్లిదం డు, ల| 

మాడజ్కీ హితంబు 'నెప్పితి, ,.” భొర, ఉడ్యో, 8; 
ఆ రిక క, ఆచరించు “చ, పలికిన చంద. 

ఇజసీ సెక్ళకమై చను రాజ్యళ్గొగ మి; 
ముల బడయం ఢలంచి,,.” భార ఉద్యో ౧౫. 

“క కోరిన. 

జంటశయులం. బ్యూకోరిమి దగ నెజపీ కౌలుకు | 

నిర్వహించు. 

౧౫౩; 

ముఖ్ 

మ ఎనిన ర్, కూర్చు, కానిందుం 

1766 

మ వలపు, | 

నిశ్చ గ్రా భి న జార. నడా, ౧ ఆ, ౨౧౯. విం 

వ్యాపనము, (శం రు ట్ర) విణ, అధికము 

(శ. ర్ఫ 

నీరు స నలరింవె 

న్య్యు నెజయింగె నొక 

ఈ, ఈ భళొగి, 

నల 

గసురుధరణ్ వబ్బభుం డ్ 

రత మాం. డడ్డము, 

(య శూరత "'మెజ 

౨౧ టా, వూరి సే, 

ఆ, ౯౭; “గీ చఅనె నొక 

యెడం చామ, బర్ న్జీసలకార్ట) చంద నాచల వవ 

మాన కందళములం,ో పారి, ఏ, అ, ళు ఊం 

పారె, (ప్కకాళించు, 

“బీ. _.లోచనముల నవ్య నెజయం గృవుని 
న భార. విరా ఓ ఆ ౧౫౦, 

హరి, వూ. యగ ఆ ౧౧౯ ఊఉ వ్యక్షనమన, 
చీ వద ఘుట్టనంబునం మ రాలు, అ, 

నుజుము గాలో నట్టు భాంంయంగ న సత్త ్ వంబు, 

మెజసీ రాతిశెల్ల నటిక వనన ప్ డర. 
భార. అది ఇ అ, ౧౬౦ శీ, విబృంభిచి, 

వెలనేంగి “నీ, పీళ్ట చేనము గండు “నెజిసీ అంధుల 

బ్రలిల చొందంబేలుంఎ గల వోళ నమొ” 

భార భో, ఆ, 9388; 6, పడు “ఫీ, కన 
లంబు మోరి ఛం? గ గోవడి మోముపై 

చెసిన “శ పడరిల యల భగ. లు సం 

గంజి వారు ౧, ఆ ఎలి; 7. చరించు, “సీ 

శ్రవణావరంస ఛాననం గలం జెలడీటి గాల 
ముంగు షల సజయ” దళ ఈ ౨౯కు 

8. సిద్ధించు, చెఖివేలు. “గీ, కలుగు సొకొ నాక 

నొకనాండు కన్నులార, శిపునిం జూచు పుణ్యం 

బను చింక నఆయు పె దలి వలపు బొడయగంటీ 

యొక్కగంటి"” ఊఉ, వారి, ౨, ఆ ౧౭5, 

మన AY 
ర గ సట 

వ్యాపించు. 

౧ ర్ు జః ? ఏ3. ఇ ఒన్న 

'ెజవణి. దే, ఏ. వరిగ్రూర్హత. “ద్వి, నుజి యిట్లు 

కాక యచ్చిజ తొండం డరయ్స, నతనణి కల 

భక్షి నిరతుండేనియును” బస క, అ, ౧౨5. పు 

చిజసొది. దే, విణ, 1. జాణ, జేర్చరి “గీ, కళన్నిరో 
కంటివే నీధు చిన్ననడుము మిన్ను ముట్టీన 
కళిమిటే కొన్న చేని మొన్న నబ్బుర మిద్ది దొ 



'నెణి 

నున్నదిక్కు; నెట్టి చెజచాదులకుణేని" యెజుల 
సదు కాళింది. ౬, ఈ £౯౬, భాగ, ౨౦), 

స్కాం, సొ. ౧రగ౧౦; జ సమర్ష్హుండు? శ కును 

“చ..,పయి. వచ్చెనేనిం దుస్పక పొడువంగ ఇ 
చేర్పు ఫునబాపూు బలంబుకుగల్లి మేటి వేం టకు 

bose నుభట శ కరంబులం'మోల చం 

గన్. వి శమం Dy టు వః బన, >, ఆ ఇరలా. పు 

లె. వండితుండు; “క అఅువది 

నాలుగు. విద్యల, నెజవాది శ్రీ కాలవేది సీపి 

చలుకక్ , నెజున్సగం 'జేవట్టిన నది, చెజకున 
8 399 బండొదవి నట్టు చిరక్సీర్ణ నిధీ విక్రం ౭, 

v3 ఆ, ౧౧. 

వండితురాలూ. 

అఆ ౨9౦, వివ. 
mew 

చె వాడితనము. ద్వ, వి. (చెఅవాదికనము.? జాణ 

కనము, చేర్చు. “డ్. లేకి ధనుర్ధరుల్' పుడమి 

"లెక్కకు మిక్కి లి యొండు ఆెండుగా, వారడ 

రింతు నేటి సెజవాదితనం బది కండు నొండు-గా, 

నారసికేయ  నేరవలదా మతినీవలి ,,” వేం. 

పంచ. 3, ఆ. ౧౯౩, చిత్కభా. గక 3౬, 

చెజవిద్దె. ద్వ. ఏ. (శెఅ+విద్దె_) వాస్తలాఘవము 
గల జాల విద్య. (శ. ర, బ్రాం 

చజవు. దే. ఏ. 1. పూర్తి “సీ, 
భూతీర్థమహిమంబు నెజవుగా సర్వంబు చెలీ 

జీని” కాశీ. ౭, అ. ౧౧౦, రం రాం యు, 

౪౦0౯ పుం; 2 వ్యావనము, (క. ర; 3 

మార్షము. (శ. ర) విణ, 1. పూర్ణము, సమృద్ధము. 
“డి, కజఆక్రైన యాకుంభకర్దునియందు; ఇ్లొర్దింి 

వైన కడిమికి నిలువక కపులు” రం, రా, యు, 

కంల, ఫు, విక్ర, ౨౩ ఆ. ౧౭౯ 2, వ్యాప్టముం 

(శ. ర; 8. వ్యావకము, (శ ర్య; 4. విశా 

లము. “క. ములిములి చీకటిలో నం, దజు 

రాజాలు నమర ముడిని తగ చెల్లి టికిక” గొఅకల 

కలనగు సడువుండు, నెజువగు గోవర్ష నాద్రి నేలకు 
ననుచున్ ఉఊ వారి. ర, ఆ. ౨౭౨౫; ల చతు 

రుండుం “ద్వి. ..నెజువైన పెద్దలు ేరనియట్లి, 

కలవులు గఆచెక కత కారిబిడ్డ.” ఆమ, క, ౧) 

అ, ఏర, పు. 

జెజవేర్చు, డే, న శ్రీ" (నెజవేజుభాం చే) 1, 

సిద్ధింపంజేయ ; ఈడేర్చు. “ఆ. వీమనోరథంబు 

చెఅవేర్తునేనియు, నవ్రుల నెట్టు సైతె రార్య 

జనులు.” కృ, శకుం క, అ రక; బవూర్తి 

జ జో, పుణ్యవం చక్రొక 

1767? 

జటా. బే. ఏణ. నిండు, 

నెట్ 

నొందించు. “చ, జనకున కాహికాన్ను చిక 
సంస్క యల "న్నటి జేశ్నై నన్నిటిన్ "వం రాం 

ళో ఆ జరా, టా, రాత, అ ౧2౭. గ్ 

చ్ ణి న్ ( అదేయ =, అ, కి. (సఅివ్ర శనీ.) కే, సీద్దింయ, 
ర! “పి చు మూతి ననంగ ఫ్ హై ననంగను 

వచ్చె నకట వరలు నందు, నుక్నంబు నెజవేజె 
పో 

ననుటయు: దోంచును .,. అం. ఖా తృ, ౯౪; 
క జ, పూర్తియగు. (వాం 

ఛెజసరి. ద్వం వి, (చెజసరి) 1. సీంహము. “గీ 
నెజసరిని మించు మించకే లాజపు పొడము, 

నెజసరిని బెంపుః జంపుకా బాలక నకుము,"” 

వబంధ, ౬౬౭, అం. భా. శృ. ౫౬; ఓ నిండు 
సామ్యము, ఫూర్హోపమానము,. “గీ, ...సీంహ 

ఫూర్హోవమానముల్ నెలంగును శెజి సరియటం 

చని వలుకాడ. ..” ఆం. భా, త్యం ౬ విణ 

శ్రార్య్యము కల్. క, చజిశుండి తొల" నుఅీికెడి 

చెజపరి సీీగంబుంబోతె,,,”” హరి, పూ. ౭,ఆ 

౧౦౫. (శ. ర. పా గ 

చెను. చే, వి. ఆశ్వశిమై భేదము, (కి పరసంబు 

నొందించి పల్లంబు కల్పిం ది నిగుడంబు సమకొల్సి 

ఇెజను చెజపీ.”” పి, శకుం ౧, ఈ ౧౧౨. 

అధికము. “*క..,కడు 

ఇజాకుందనపుం, (బ్రతి మేకద... ముకుంద 

౧, ఈ ౨9౦, వాంస ౨, అ. ౮౭, 

ఇటీ జే, వి. 1. అందము, సొగసు. “క వసివాళ్ల 

వాడి యవ్వుడు వనంతసమయంవు టెండ వలనక్ 

చెటీవోడ గసుగందులు కందిననవు, కునుములతిక 

వోలె మిగులం గోమలియొ ప్పెన్.” కళా, ౪, ఆ, 
౧౦8, కు. నం, రా ఆ ౭; 2. న్యాయము, 

పొడి, “ఆ, నీవు గొడుకు వారి నెతీలేక వతిచితి, 

రదియ చాలు నుచికమైన పాలు పంఛియిందుం 

ఎం భార ఉద్యో. ౨౩ ఆ. ౨౫) భార. విరా 
౨? ఈ ౧౫౯ త. సదాచారము. “క. కెనెలకీం 

గనికొని శూద్బుం.డ్రేనను (గృమవృ త్రి నవ్యయం 

బగు వదముం, గానంబడయుట నట్లును , = 

భారం, ఆను, 3, ఆఅ, 390౨, విజ్ఞా. అచా, 36) 

క. వన్త్రపుకుచ్చెం “సీ "వెతిపెట్టికట్టిన నిండు 
ఇొంగావిషెం గాంచికా భుంటికల్ 8కళవళలించో 

పాంచా. ౨, ఆఅ. ౧౪, ఆం. భె ద్వి, ౧3; 

ర్, క్రమము “క, అజసజల్లేన రథ్గంనిలు "నలి | 



నెజి 

దవ్వలగ బడినయిశ్వ నికరంబులు...*” భార, 

ఖమ్మం ౨ ఆ. ౧౨9 ౬, భారం దో. ౨ ఆ ౧౨౨౨; 

6. (వతీయీా:కలు మున్నగవాన్సి చిక్కు. న; 

అలఃకంజేజీన మొజకల నెఆిందీర్చు జక్కవలు 

ఇంకొవల శేళట యునర్చ.* భార. ఉద్యో. 

౨ ఈ ౧౧౨; 7. బరా క మము. “క. నెఆీ 

నుజక 'వెరిపీరుల, “నెజయకులు దూఆంగ చేయు 

న్నవపుంగ ఫునం, పటికోర్యక * **”” భార. ఆడది. 

౪, ఆ ౨౦౨; భా, రా, యు, ౨౦౯ర౪; ర. 

జక్క పటము, ష్. కయకుటంఘు)ల నిలీకించి 

గజ్జె గదలం నఆీకి చెలీ “నెల కోలెమ్ముక యును 

నియిగ) వితీవె వడిం చ్లైజు నొక పెద్ద వేసడంబు” 

స్వాం ర, అ. ౫౮, భార. ఉద్యో. 3, ఆ. 30౧; 

9. వృక్కత్క వంకర. “గీ. ఇంతి కచములు నెజి 

చందా. ౬, ఆ ౧౨౯ | 

కాళ. ౧, ఆ. ౫9; 10. విధము. “క, వ నిచ్చట 

నద్రిత చై, యీనెజణి నుండంగం బురుముం 

డెవ్వండిక యువగూ, వహోానుభవంబున సిక తం, | 

గా నొనరించె నది కలయు కాదో యెజులోన్.” | 

వారి. ఊ. 8౪, ఆ ౯౦ భార. శాం. క, ప 

ఈ కళా? వేచే, వక్ష! స్పృహ “వ... అనక్క_లు 

నరంబులు ద్రైవ్వం గఆచిన నెలీ దప్పి యయ్య్యు 

స్ర్రంబు నిర్షత స్రాణంబయ్యె...” భార శాం. ౨, 

అ. ౮౫% 12. వెండ్రుక, కేళము. “పీ వికట 

గల యింద శిలలు.” 

పొటలజటా మకుటికా భారంబు కఆనకైన జుం 

బురునెలులు గాగ” వార. ౭, అ. ర౧. అం, 

ఛా. ద్వి ౧౯౫; 18. ఓరిమి. (కీచకుడు “చ. 

జనువెడయాట గాంచు "నెలీ సాలక గృక్కున 

నింతిం జేరంగాం జనియె...” భార విరా ౨; 

ఆ, ౨౭; 1& మంచితనము. “క, ఎటుల 

"ట్ యజాకశ తుని ఇబెలియును ధర్మంబు సి 

నిష్టయు.. .. భార, ఉద్యో. ౨; ఈ ౧౫౯. 

ఛార. విరా, ౨; ఆ 3; 10. జేదుక్క ఉళ్ళ్చా 

సాము, “కం అని పల్కు-నశని తాల్మ్కి మనమున 

జతి విజి...” సాా౨, ఈ ౧౨౨; 16. 

నీశ్చలక్వము. “క. ..ఉరనియాత్మ యిను మొ, 

1768 'నెజం 

గూడు జూరుల,..” శుక. 3, అ. ౧౬౩, నురా, 

౮; 15, వత్సము, 'వైపు “క తానిది గెలిచితి 

ననియొదు, నేను గౌలిచియుండ నీత డిసి యేటికి 

మా రెచెటిక్ నిజదు సెపుండా,: నా నొకరును 

బలుకశై ర నమితానను&ై.' వారి. ఊ 3, అ, 
౨౨౯౬, సారి. ఉం 3, అ. ౯౯; షరి, నిగ్లు, 

కాంతి. “గీ .నిగ్లు చిరుగడ కుటిలంబు నెణి 

యనందగు”” ఆం. భో. తృ. ౬౧; 20. చిరు 

గడ్డ. అం. భా, తృ. ౬0; 21 శక్తి సామ 

ర్ధస్ట్రనుం “ని. నెలకి గి పలుకక యుంచంగం 

దగుట గమాహించుటు త్తమ విధంబు ” భార 
౭3, అభి ౧, అ, ౮౧ 

వణ 1. వంకరయమయైనది, కుటీలము “మ, నెబునలైై 

యొప్పు వినీలజేశములు' ..” వారి. ఫూ. ౫ ఆ 

౧౧౯. భార. ఆది, 8, అ. ౭3; 2, ఆందమె 

నగి, నుంపరము, ““వ,.."నిలీ తులుమును జెం 

గలువలు తురిమె,,.” నెవ. ఇ, ఈ రక, 

పారి ౧ ఆ. గగ త. ఉచితము యుక్తము, 

“నీ నీకు వీరలంజేర్చుట నెతీయ కాగు భార, 

ఉద్యో. 3, ఆ. ౨౬౩, రం, రా. ఊ ౧౨౭. పు; 

4. తీక్టముు “ద్వి. చెట్టన మొల నున్న నెజీ 
కత్తిం దించి” ద్వా వారిశ్చ,. పూ ౨౦౫౬ 

వం. పారి, ౧ ఆ. ౧౨౦౪; రీ. కఠినము. “క... 

అవధ్యుం డక్కజుండు వగతు6 డచ్చెస, నెకొొని 

సిద్ధంప వట్టి నెటీక ర్టములున్ .”” వారి, ఊం ౨, ఆ. 

౧౨0౫కి: విణ, 1. మిక్కిలి, అత్యంగము, కక 

గూఢ మతి నుండుద మిం; దజణముం బురోచను 

కృతకము, నెటీసేర్పడు నంతకును వినీ తాళత్తు 
లమై. భార. అది. ఇ ఆ. ౧౫, అం. కే. ౫౭; 

2 చక్క-యగా. “క. ఆవయవము బెట్టు కూర్మము; 
నివిడించును లోనికడంచు నెలినట్టుల భూ, తవి 

తతి భూ తాతుండును ట్రైవ్నర్షన నివర్తనములం 

బాల్పడం కేయఃన్ భార. శాం. ౫, ఆ. ౧.౨౩ 

ఛార.ఉద్యో. రల ౧౧౦; 9. స్పష్ట్రముగాం ట్స్ 

చిలీ నిట్టి దనియింతి సీనిమ్మనం 'బెన్ని భంగుల 

నరసినం బట్టువడదు.” భార. విరా, ౨ ఆ. ళ౭, 

ఆవ, (౧; ఆ, 
పష షః 

శారొురా కులిశంబొ "నెలకీ దొ ఆంగక యుండన్.” జలీంబడు. డ్య. హ్ ey: (నెలకి పదడుం 1. 

వభ. ళో, ఆ, 55; 17. తెంపు, సావానము, 

“స్. ఇవ్విధంబునర. దన పోక 'తెజులనీక, మగని 

“జోషొట్టి జతి వచ్చి సొగనుకెట్టి వాఢలోం 
న a 

స్వస్థతనొందు కుదురువడు, “కం సెళీకితి నల 

గులం మేనులు “నిటీంబడ నల్లిడలం గబయ నివి 

రితి, , భారం ప్రో క్రి, జ, ౧0, భార 



సతీ 

ఉద్యో. ఈ, ఆ ౧౪౩; ద, నెటవేలు, “క, 

కానియటులుండి నెజింబడుు నెన తెజంగ, 

దోంచి మాయమగు నిబ్బంగిక్, మానసమున | 

కుబ్బువనయంం చీ నోవుం బనులు బుధవండు | 

డేలు శంటన్. భార శాం, 3, ఆ ౨౮. 

ఇజతీక. చే వి పవ స్త పు కుచ్చె. “వీ బంగారు 

1769 నేల 

’ 

చటీయలునాలు. వే. అం శ్ (జెటీయలు + పొటు.) 
మీటలు వాటు, వనలం. “వ,..ఆసీకయనన వసుధ: 

గాడి చెకియలు వాణీకం దధుదర విస్ఫురి 

తాంత్ర లతామ కన్గీకల చెబ్బునం బాతాళ 

వ్యాళంబులు గానవబ్బెలో పొందు, క,ఆఈ ౧౬, 

స్వాం ర, ఈ ఒం. 

సరిగల పట్టంచు వల్ పంపుణెణిక మిం గాళ్ల వె ఇజె = చనెలీయ. (థీంట; రంథ)ము.) “ద సవికృ 

ఇజజసీయాడ”” నురా. 986, ఆం. భౌ ద్యి. 

౧౫5౨; 2. వెంటపొవండ, ఆర ఆచ్చ వెన్నెల 

వాయ నవఘళింవపంగ (జాలు నిద్దంపు వెలిపట్టు 

చిలీక గట్టి.” చెవ. ఇ, ఆ ౨౨ రావి, కె, 

ఆ. ౧౨౯; 8. స్త్రీలు తోొడుగుకొను పొట్టి 

లాగు, చల్చడము. “చ. గిరికొను గాలివల్య దొరం 

మయూఖముల్ నెజెల నందులం దూజుట 

3 చం,.ద ITT ౧౫. యొప్పె.., ద్క 

సజెవాణు చిలీ యలం నాటు. గీశా...మంద 

ర్శాది, నతి వాజకొ పీక మె చెతి య, 

య్యంభోజామ్యుండు పట్టి వై చె ఎం” వీర క, 

అఆ, ౦౬, 

om 
తలను. 

నింపగ చేలుపుటింతిభోం దొడళ్, నెజీకను నెజెవెట్టు. దే. అ. శ్రీః (ెజెశపెట్టు్రు తొలుచు, 

వోలెంగంపు గమి నిద్దపుం గొ మ్హాలనూలి డా 

లా ఇన్ అచ్చ. భా ఏ౨, ఆ. ఇ౦౦, 
౧ 

చిణికగట్టు. జీ, Ne క్రీ (శలీక కట్టు) కుచ్చెళ్లు ee 

పోసి కట్టు. “సీ, అచవన్నియతోడ నందమైన 
మడుంగు నిద్దంపుం బుట్టంబు నెజీక గట్టి.” 

కాకీ. ఏ, ఆ. ౨౧౨; వార. ఈర, ఆ, ౭౮. 

ఇికవట్టు, చే. ఆ. క్రి, (శాణీక+-ఐట్టు) కుచ్చెట్ల 

పోయు. “సీ 
చెఅంగు వెలిపట్టు రహి ట్రై వెలంది యోర్తు.” 

ఆము, ఇ ఆ, ౧ £౮. 

ఇఆిఫొల్పు, దే. స డ్స్ (నెలీ4కొల్పుఎ చక్కగా 

ధరించు. “ఉ...విభూవణ సముక్కరముక్ ధరి 

యించి హారముల్, గొప్ప చనుంగవందు చెలీ 

కొల్పి శనర్చి విలాస "వె ఖరిన్” విప్ర, 3, 

అ. ౭౯. 

చెటిపట్టు. చే, ఏ, ఒకరకము పట్టు వ స్త్ర? “ద్వి. 

ఇంకిపట్టు వెలివట్టు చే కృంబు పట్టుల బస ఏ, 

ఆ. ౫౬ పు, 

శజియ. చే. వి. Ll బీటు వగులు; రంధ్రము? 

“క వుంటెడు మార్తొాండద్యుతి; ఇెండుచు నొం 

దొండ నెతీియ లేర్పడంగా భూ మండలము. , ౪” 

దాష్టి. ౯, ఆ, ర; 2 చీలిక, పాయ, “మ, స్వని 

ధానోగృనిదాను వైఖరిన యూమ్మ నృ ల్లికల్ 

శామిస్కీ కన దానీల కచ్చాగృవం క్రి నిజయల్లాం 

భాదగా... అను, లి ఈ ౬౭, 

ఏ శ | ఇఆకికపట్టి వనీండి నీటి వ్రాక 

ఒ5ీ రంధ్రము వేయు. “సీ సెలన్రల వనదంశములం 

మూగి నెజె వెట్ట...” స్వా, ౨, ఆ. ౭. 

= నెలీయ. (రంధ్యము ) “వ...వీరధ బుని 

రణంబుచూచి ఫీకచిత్తులై ,.. "శజ్ణైలు చొర 
బాబు వారును, ..” వీర, ర, ఆ. ౧౬౬ 

చెల. చే. వి. 1. మానము. “సీ. వంటేంట నొనరింపు 

మితరదేశ వివర మాయు నెలలు రాజ్య మాజు 
నెలలు.” విక ౪ అ. ళ౭. ఆం భా తృం 

౫%; 2. పూర్ణిమ. “సీ. నెల చందురుని కాంతి 

మోము సృళియించి యకలంక విలననం బల 

వరించి పోడ. ఇ ఆ. 30; రి. వెన్నెల. 

(చూ. నెల త్రావడము); కీ స్త్రీ శిరోభూహా 
విశేషము. (శ, రృ; ల్, కర్పూరము. (చూ. 
నెలవత్తి ); 6. చంద్రుండు; 1s స్థానము. “క, 
అని పలుకు కలశ భవముఖ్ర మునిజనముల శ్చ 

వాక్యములు విని పురఫ్థి తనయుంండు త ఈత్రఎినము 

న్కొక్క_నెలం గుమిగూడి యునికిం గనంజూల 

మికిన్..” పాండు, ౧, అ ౧౫౩; 6. బుళు 

కాలము, గర్భము ధరించుటకు 'యుక్తమైన 

కాలము. ““చ,.,మగ(డు గల్లియు లేని విధంబు 

చేసి శా చెలం గలమైెన నన్ను గరుణింహడు 

భోగము వారి పొందునన్ శుక. ౨, ఆ. ౧౧.9. 

జెలంత. దే, వి. 1. శ్రీ ఆడుది. “గీ, నీవు చక్కని * 

దానవు నెలంత థైర్య,రహిత చిక్తులు మగవారు 

భార. విరా. 3, ఆ, ౫౬, భారు అను, ౧, ఆం 

౧౯౬ 2 వ్రియురాల్ము భార్యం “మ తవు 



సలం 

, స్రాకోకులు గారవించదంగ జెలంకల్ నిండు కొణిళ్ల 

" న్కేదముగా నుండియు నప్వురూరవుని సౌందర్యంబు 

'ఛ్ఞావింతురు, ౪” కవిరా ౧. అ, ౯౬, ఆము, ర్క | ఇ 

అ ౧.౨9౩. 

ఇరింతుక. చే. ఏ, (నెల(కశఉఊక-స్వార్గమున.) 1+ 

సీ, ఆండుది. “క. ఆ సా పొత్తుల సళ, వ్యా పార 

కనుము వార లందణు మృత్యు, స్వాపితులై న 

“తెజుుగుకు, నీ వలుకుల నెటులవలయు నెలంతుక 

ఇెఫ్రమాి ఛార. ఏరా 3, ఆ. ర౮. (ఇది 

శండవ యర్ మునకు గూడ నుడాహరణము. 

టూ. ర్మ క ఆ ౨అ౯ావె; ర్త చ్రయురాల్వు 

భార్య. సంపు. యిది నాగు: జెపుమూా, 

కీముది యని యతని నతని నెలంతుక వలిశన్, ,” 

గా కళా, ణా ర్క స 

చెలకట్లడ. జీ, వి (నెలేకట్టడం చెలెనిలకు చ వ్వ 

మిచ్చు చేర్నాటు. "'రొవమూః క్రస్ట్ ౧౦౪౭, రౌం 

వి గ ళు ౧౨. 

చెలకట్టియ. "ద్వ. విం (నెలషాకట్టియ-) ఆర్థచంచద్రా 

కృతితోనుండు బాణము. “వ, ..బన్లైన్తులు జ 

ముల 

కటియల' సె 
ఖు es 

దా౯కి,,,”* 

బియువ నమర్చి(నా చెలకటియలు క 

సిలిసయుం.. =. +. 

డ్, హారి, మా: ఆ, 0. 

నారాయణం 

"నెలకట్టు, దే. ఏ. (చెలకట్టుఎ కుట్టినుము, జాతి 
కట్టడపునేల “ఫీ అడుగుల హల నయ్యొడ 

పద్మ రాగంబుల నెలశట్టు కరణి నొచ్చు భారం 

బర. క, ఆ. ౨౬ స! చ. 3, ఆ, ౧౭౧. 

ఛెలకల్లు. బే, వి. (నెలగ్లాకల్లుం) చంద్ర, కాంతమణి' 

యః ౧, అ, ౭0, 

ఇజృలకువం దే. వి, స్థానము, చోటు. క ఐనను 
రావణు డంట రిపు, జా నెలకవం జొచ్చి 

పొదివి కంట పోరను నీచే, చిత్తురు గాకుండలో, 

వానిం జంపికంట తగి వర్ణన సేయిన్. “నిర్వ లి) 

ఆ ౧౧ 

చిలకూనః దష్ట విష. (-నెలకూన్స 1. బొలచం 

గదు (దు, “సీ * వెలుంవైన కళ లీనగల చిన్ని చెల 

షన చృథుల వజ్రపు సిభేన గాలం” మృ. 

బి. 3, ఆ. ౨౦, త్న క, ఆఅ గత; 2. ఆర 

స్ట చంద్రా కారముగా నుండునది = నఖత్తము, 

L770 

చెల్ొలుపు. చే. స 

లగ, 

ఆక 

గ ఫలుక. గృుత్తపు గుబ్బు "న్నెత్తమి మొగడల "నెల 

చెల 

కాన సోకులు నిగుడకుండలీ వసు ౬ ఆ, కాగ, 
చంద్రం * అ. రా. 

జెలకోను, బే. అ. శ్రీ* (నెలశేకొనుల 1. కుదురు 

కొను స్థిరపడు. “ళ,.,మ,ర్త్ష్యుల శేశాంతిక 

వృత్తిని, చెలకొనయగా చేట్టు పచ్చు నిర్మల 

ధివణా.ి భార. శాం ౬, ఆ ౫0౦౭, వరాహా, 
౧ ఆ. ౧౯; ర ఉండు. “సీ వింగడం బెనట్టి 

ముంగిట నెలకొన్న స్న బృందావని నికి ముగ్గు సెట్టు 

దాన." ఆము, స ఆఅ, ష్, మ. రాఅ. ౧౧. 

3 స్రాప్తించు, కలుగు. “సీ, ఇర్తీర్ణమాన వసీ 
యించెన నడుచక్కి ఫశ జజ ప్రీ చెలకొనంగ.” 

పాండు, ౨, ఆ. 85, భాగ, ౧, స్కం. ఈరా౭; 

డీ. స్రూనుు యత్నించు. “క, ఆరీతి మహో 

పాయము, సేచినక్ జారుం గవయ సెలకొను 

మనసౌ,కార జగజంన యిని తెలవాటుటరోని 

భాను ీళివనతికిం జనియెన్ * వాంన. క, అం 

౨౪౩, పారి. పీక, లల 

క: (సలనొను భాం సే 

నిలుపు. “వ.,.భొవంబున భూతనాఖభు “నెల 

కొలికి య కుంభ భవ నంగవుండు , వ భార. 

సా, ౧, ఆఅ, ణణ౦. 

జే. ఏ, ధనము, లొ*నిభాగము, “క కనిమి 

కిని దగిన కొలయపిని, వెని విదువకున్న 

నిబుపక్క_డి దౌం గలయల నిండిన ఇెటుస్సన, 

కలుంగించుక విడుపకుళ్న నా గని భంగన్లో 

ద్య. ౨ ఆ. ౧౫౭. 

శాలగల 

చెలగోట్టు. జే. వి (చెలశేచట్లు) చంద, కాంతమణి. 
లక్షీ చిలుకు నీరు పొలంళం జ ల 

చట్టు మాల బంతి సారు 

చంది. క, ౪, ౭౭, డ్, రౌ ౬౬; ౪, గ 

క ₹ెరంబుల 
య 

చలచెలియలు. చే, ఏ. (నెలశవెళలియలు అత్. 

'చేంక. చేవ. ౭. 

నెలబోడు. ద్వ. వి, (నెలలబోడుం నూర్యుండుం 

"వేంక, చేవ ౧౨ 

చలతాల్చు. దే. వి (గలశళతాలుపు)ు చంద్ర 

శీఖరుండు,. శివుడు. “సీ. నెలశాల్పు జీన 

యలిగినం బనిశాదు కెండీ గుబ్బలి జీకయుండ 

నిండుియ. 3,ఆ ఏ6, ఉం రొ.౧, అ, 85. 

ఇళ్లే; ఇలదారి. రామే, ౨, అ. ఉగ, 
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ణులత్రావడను,. చే. వి, (నెలగాశ్రావదము) చకోర 
బతీ. “సీ తరుణి చూపులు ఇ₹ెలత్రావడంబులం 

ద్రోచు నివురు చాయల "నెన్న దింతిమోవి.” 
సహనం, ర, ఈ ఈఏ, 

జలదిండి. దే. వి. (చెల4తిండి) రాహువు. “గీ 
తొలుక మి ::గిన కొట చెలల్ సనెలవులందుం 

గడి వెడలంచు నెలదిండిగాము బన...” 

య. ౨ అ, ౬, ఇల్లై: ఇనెలమేపరి, (శ, ర 

శెలవట్టి.. చే. 'ఏ. (చెల+పట్టి) బుధుండు. “కు 
చెలపటి యిటుల నలరయ, నిలయమై యుకనెలయు 

మరల నిలుండై నెలయుకొ,  మెలంగుచు6 గను 

మున దొమిది, చెలలు సనం బురూరవ్రక్ 

గనియ నది యంతన్.”” ఊఉ: రా, 8, ఆ. కణ 

ఇటే: నెలచూలి. (శ. ర) 

నెల పాలు. దే. వి. (నెలా పాలు.) చంద్రకళ, (శర) 

ిలపుల్లు, చే. వి. (చెల+వుల్లు.) చకోరవత్నీ, (క్ల 
చను జక్కవలకు మెప్పున కిడ్డ బిసఖండముల లీల 

వోరముల్ ముద్దుగులుకం గనుదోయి "లఫపుల్లు 

గవకుంచు కథకువె సన్నెలవీకయపురంపుం దిలక 

మనుర.”” చందా. ఏ, ఆ. ౯౨. చంద్రా గే ఆ, 
లీ 

౧౨౧౨ 

జిలఫూవు, చే. వి. (నలగభూవుం చంద్రుండు, “క్రీ 

+. నెలఫూవు నమృతంవు గలిమిం బోల్ప,..” 
ఉద్భ. లుఅ నం 

చెలపొడుపు. దే, వి. (శెల+పొడుపు) చంద్రోదయ 
ము. “ద లలికములై న యూవరిఖలం దగు మేడల 

చారభామినుళ్ , నెలపొడుపుక గనుంగొనుచు 

నిల్చునొయారము చూచి. ికకు. ౧౩ ఈ ౧౧. 

చెలనుసలు. చే. అ, క్రి. (నెలగామసలు) చెలకప్వు, 
గర్భిణియగు. “క్క వారివనమాలికయంశము, భర 

అతోవల నవతరించం దలంచినమచై య, బ్వరి నిక్క 

విప్క,ళాంఛయంం) దరము,ప్ర, వేళింప నతికిం దగనెల 

నమునలెన్* వవ *. అ,ఆా౭ ౧. శుక, దగృత ౧౪౯౦. 

ఇలమొల్క- దే.వి, (గెల? మొలక.) చాలచంద్రు (డు. 

(క్రీ తనతలనెలమొల్క- తళతళ జిగింగుల్కు.. నెల 

యుము త్తెపుతురా 'బెళుకుగాంగ +” ఇందు,౧.ఆ ౭, 

ఇలయల్టుండు.. దే. వి (వల అల్లుండు). మన్మ 
థుండు. “గీ... ,నెిలయల్డుండు.. వెడవిలుతుండు; 

నాగ మరునాఖ్య లగు... అం, భౌ ప్ర ళ్. 

. Ulan? 
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సెలరూు, చ త శ్రీ ఉండు శన జరి తావవేదనాం 

వరవళంబునం దూలి చెలసినచి కంబు  నెరపు 
కొని కు, నం. ఇగ అ ౧0, i ౬ 

నెలయూటి. జే. ఏ. (నెల ఊటి) వృతువిశేషముం 
“వీ చేరేడుపండులు నెలయూూాటీివందులఃం నొండ- 
మామిడిపండ్థు దౌ ౦డపండ్లు,"” కాళ్ల ఏ, అ.౬౯ాం 

నిలనేక ద్వ. వి: (వెలశనేకు చంద్ర రేఖ. “కీ ఇల 
శేక నుదుటిసై నీజైనకమకస్తూరి గీర్నామంబు 
సౌగుమూ అ,” ఇందు, ౧, ఆ. ౨౦. 

ఇలకాయి. బే, వి. జా(చెల?ాణాయి.) చంద కాంత 

శిల. “సీ. ఇెలజాతిచాలు నిస్టలలోన మిన్నేటి 
రాయంచగముల నార్నటులవలన.ి 
ఆ. ౧౨. చంద్రా. చ ఈ ౭, 

నెలవంక, ద్వ, వి, (నెలషావంకు) 1. చాలచంద్రుండుం 

సీ, ..వసమించు నెలవంక నొసలిదాని., ౨ ఊఉ, 
రా ౨) ఆ ౧౮౮. వీధి ౧౭8. 2. నఖతశము. 

“వ, నెలవంక లుంచి చ, క్కి వలిగుబ్బ చన్ను 

వం శాయటం జేర్ప"నిరకెప్టు గల్దునోవీ దశా. ౨) 

అ. 950౮. నరన, ర, ఆ ఇరా 

ఛెలవంకక త్తి. ద్వ. వి, (నెలవంక+క ర్తి.) అన్థచంద్రా 

కృతిగలక' త్తి. “సీ. సీలిసొలువమోందం గీలంకొల్పిన 
యట్టి చెలవంకకత్తులకతకు లెని చిత్ర, భా, 
3, ఆ, ౧౨, 

చెలవంకకిేల. దష్టః వి, (నెలవంకకోల.) అర్థచంద్ర 

బాణము. “సీ ,..ఆవిఖండంబులగ “నెలవంక? 

కోలలం ద్రు ంచివై చి మజీయు.”” భా, రా, యు, 

౮5౬, ఇట్లే: చిలనంకతూపు. ద్వి వరమ. 3, 

అ ౨ర౬ పు, 

చెలవంపు. చే. విణ. (చెల4నంపు) నెలవంక గలది, 

చంద్రు (డు గలది. “సీ. మకుటంపుజిగిసొంపు రక 

మైన చెలవంపు చిలికిశెంజడగుంపు శిరము అమర,” 
శశాం ౧) ఈ ౨ 

చెలవ_ర్తి* ద్వ వి, (చెల+వ 8) L పచ్చకష్వురపుం 

బలుకు, “సీ, మంచివాసనలవాసీంచిన నెలవత్తి 
చొగాలు రాసులు వడలంబోసిి” కళా, 8 ఈ 

ఒం, 2. పోంకశుక్క, పూగభఖండము “సీ, పూగ 
భాగమ్మలు పొలుచు బాగా లన నెలవత్స్తి యనం 

గను,” ఆం, భా. ద్వి ౧౬౭. 

నెలసరి, ద్వవిణ, (నెలఫుశాఅరి) 1. నిపపించువాండుం 

కళా ముజ్జగముల నిజమజ్బన సంశీలబుద్ధి మజ్జనసము 

రామా, ౧, 
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చా,రారాజ్జీవనజీవనయగు. నజ్జాన్నావిం జేర...” ఆ. ౧౭౩, “సీ. వరితాపవేదనా. పరవళంబునం 
రామా, ౫) ఆ. ౨౦. (ప్రబంధ. ౨౧౬. 2, వరి దూలి నెరసిన చిత్తంబు నెలవ్రకొనంగ (వావిళ్ళ, 

చికుంయు; స్లలపిచికుంయ “సీ, లేమగుంపులలివ |. పా. ఇకపుొనలల)” కసం. ౫ ఆ, ౧% స 
లివలోడు లేంగొనువంటిచోటికి ఇలవరి యటం, ఉండు, శర్తిల్లు. “గీ. బంధుల్కుం చెల్లలోన్ను ల 

ము.” కవల, ఇ అ. ౨౦, సా, ఏ, ఆ ౨9౯ బభండువగుచు, సీస్టం దమ్ములు సఖవ్భ ర్తి చెలప్ప 

నిలసీడు. ద్వ. వి. (నెలావీడు) నీవాసస్థానముః|  కొనుడు" భార శల్య, ౨ ఆఅ. ౧౨౭. 98 
“చ, తలంపుల తిట్ట కోవముల తానక మాగల పుట్టి మగు ఇ కకించు, క్ల, రాజా ర్హరసార్టి ఫు, 

నిల్లు గో, రుల  ఇెలవీదు, ఆ.” కు సం ౪% ఆ, చేజాశద్భాహు శాఖ నెలన్చానిగా,. “” సాంబ్రో, 

౧0౫ 3,ఆ ౯ ఉ కలుగు ఇని", “స్కీ ఇనిన నా 

నెలపవీనము. చే, టి (నెలశాపీనము చంద్రకళ. యింతి నాయం ను న్ ర అస వత్స సకం బ్రియం 

(శ రు) బేల. ఇలవుకొనదు.” మార ౪ ఆ కళ, 

శెలవు. యు, డే. వి, పరిచయము. “చ *ెలశ్చనరాగ | వేంవంచ. ౫ అ, ౬ 
సంపద పనీరమచారుపి కారవంబునన్ , చెలిసవచంతు | నెబస్చకొలుపు. ద్వ. స, (క్కి. ( నెలకొనుధా. ప్రే 
“రాక నుమనీరమహోర్తి కదానమూన్ని..” దంద్రి 1. పొదుకొలిపు. నిలుపు. “క. నీవును సివ్వాక్యం 

౪, ఆఅ. ర, "వె. వి (నం నాలయః) మ, సాన బు భౌావంబున నెలప్రపకోడి? వరమనమాథధి, 

ము చోటు. “గీ. ఈనెలవును ris ధిమి,  క్రీవాటిపుము... భాగ అశ్వ 1 ఈ 
డియ, మనకు రొవలసినచోటు , . * భార, ర్ల. ౨౧౯. భర. ఆను. ౩, ఆ. ౧౧౧. 2. చేర్చు, 

ఆ. ౧౯౭౨2 (భూభాగము, oR చేస్సివిరిషీన కలిగించ, “గీ, అలక్షముల నీల" ంతియుం నెలన్హ 

నన్నేల నెలవు: ేమిశం బయ్యె నదియ తా | మి కొలిపో శశాం, ౩, ఆ. ఈ౭. 
శంబు.” కాశీ ౧, ఆ. ౭౭. 8. నివాసస్థానము. ఇెలవుపడు క్రై. ఈ క్రి (నెంవుగావడుం) నిలుచు, 
“చం దనుజుండు మాయలాండు మృదుశ్రల్సమునం 

బవళించి న్మిదవోయిన క్రియ నందఆ న్తొజుంగి 

యిక్కడ నెమ్మది నున్నవాండు వాని చెలపుగంటి. 

( దూ, చలవ వటుచు 

ee వ జః శ ("లన వడు"ధా. చే 

. సంపు. “హే భానులెనూభీశ. |ప్రమాఖులగెప్లెక ల. భో. గి ఈ ౧౦౧. చీజు ౧, అ, ౫౮, నిజనిణవసమ ల నెలప్ప వటి ది.” రారా 
&. నివాసము ఉనికి, “సీ, అనునాసీరు ననాం| జ్ర, -౬౭. 
కారగరిమకు నివభాచలముమోంది చెలప్రుసాశ్నీ,” 

సర, ౭, అ, ౫౨. విక్రం ౨, ఆ. ౨౦ ర్, వ్యావ 

నము. “సీ, ఆవనియొల్హను దాన మైనదియనందన 
నీడ నొప్పాశెడి నెలవుగలిగి. గీ.శనరునొక్క_ మజ 
వటతరువు గాంచి” వారి ఊ ౧, ఆ, 93, 

విణ 1. సుందరము. “గీ. ఫాలమునం గుంతలంబు చెలి. 'దే, వి, ఓకరకము కూ'రాకు నెట్టు అగ్ని మం ము, 
లేర్చరచినపుడు, నెలవుంాం దోంటె గరికన్య నెమొ Ben .తుమ్మిను, సృరిణణంపటితొద్ది శౌలిచల్రి డీ 

గంబుి వారే క, ఆ రాల, ఓ వచి ప వల్లైరు,..” హంస, ర, ఆ. ౧౩౨. 

“ద, నెలవగు చాయువేసి బలునేర్పరి గద్దరి | నెల్లీ=ానరి. “ఫీ నారువ నురపొన్న 2'రిజమునా బొన్న 
యంక్కు-గుండు , తుపాకి నాయం జే ర్హలకెడి|  నెన్టిమూలుగ చిల్లు సెరిమియడుగు” హంస, ఈ 
సారమేయముల న _త్తణీంబెచ్చి5 గొంద ఆుద్ధతిన్. sd ఆఅ. ౧౧. స్వా. 5, ఆ, ఇం, 

n ఇందు hy ఆ FF 

ఇెలవొందు. చే, ఆ, శ్ (నెలస్త+ఒందు) వ్యాపం 

చయ స్కీ నవ్చువెన్నెలల్ నావం చం ఇ 

నంటి తెనీగంటి గమిమావఏవి శలినులందుు 

నమోిర. ౧, ఈ ౬౭, 

ఛెవడు. చే, అ. క్రి, వెలయు “గీ, కుపలయ వ్రీతి 
"ఇెలవుగొను ద్వ అ. క్రి. (నెలవుచాకొను) 1. పాదు... ₹ముండై నెవడు రాజూ గాథరూఢ వ ప్రనన్నకః 

కొను) స్థిరపడు. వ న గాంచి తిరుగ, సాధుబుద్ధిని గ్నాద్మీతి శంబరారిల 
అరగ శోథనచూవు చిలవృకొనియె, , 4” వైమ | వేం, వంచ. క, అ ౧౪ 
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చనము. వై. వి, (సం నిభం 1 హేతువు, కార! శాతోడ నాతోడుపద నేత, దాంచచేంటికి,..* 
OO 9 క జే (WU 2 

ము, “చ. మొనసీన దీపీకానికరముల్ గృహ చక. భా గ అ ౧౨౦. భొగ. ౧౦. స్మ. 

సార్య గతాభిసారికా, వనితల యూర్వ్పుగాడ్బుల ఫూ ౧౫౧౧. ప 

చెవంబునం 'గంవమునొంద,..” సారి. ౨ ఆ. నెవ్షగ. డే, ఏ, (నెఅ4₹-వగ i ఆధకదుకఖము+ 

ఏ౬. వెప. రా ఆ ఈ. జ. దోవము, తప్పు. సవం ఇవ్వగలం నివ్వటిల్లసిక నలుపు నది యొట్టిది 

“ఊఉ, ,, మహీవల్ణ్లభ కథ కాధము నెవంనున సర్పము | _ దాని జెణీంగింపు మనిన విదురుం డిట్లనియె.” భార 

లెల్లనగ్ని భోం, డ్రళ్లీగ.. ఎ? భార. అది. ౧, _ ఉద్యో, ౨ ఈ ౮౩. నీలూ ౨ అ, ౭౨౫ జం 

౧౨౫. 3, మివ, వ్యాజము, “క. .ఆగండును పూర్షాలోచన, ఆతివిచారణ. “సీ, అతివిచారణ 

వత్చే, ప తగ ఇెవందిడి యేస్రొ,ద్దును సంజ్ఞ యలరు నెవ్వగ యన,, “అం భె వ్ర" 

నెడమడుగగుమదితో, ననువ ర్తింపంగం గించి దవ ఉ౦3, భార, అది. ౭, ఆ. ౨౩౦, 
వ్ 59 

శీష్టముగాన్, హరి, ఫూ, ౧౩, ఈ ౮కి, నెవ్వడు దే, ఏ. (చెజశవడ,) అధికతావము, అత్యు 
నెవయంబడు, ద్వ, ఆ. క్రి. (చెవయకా శపడు-స్వార్థ సము “సీ భొలయు నిట్టూర్నుల, ,,కెడ బీంట 

మున) ఎగయు, వెక్లేచు, “క. దివిజాలు తొలు, వాజి నెవ్వడ వడుమోవితో ముడీగి వాండిన 
'దొంకున6 ద్క వ్యైవిచిన దజజుణ.9 మళుకులేశ్వర యెళ్లు వడంకు నూప కు, సం, ౫, ఆఅ, ౭20. 

శరముల్ , పొవయని మంటలు మ నెవయం | ఇన్వడి, చే, ఏ. (నెజసావడి) మిక్కిలి వేగము, “క” 
బడి శడపమొనసీ నిలిచిరి వారున్. కకుు ౫ వడముడి యారక్క_ను న, యెడ కస్ట భనుకి 

ఈ 3౭. ప్రమాణ మెడగలుగల నె, వ్వడి నిచ్చె ,..” 

నెవయంం, బే, ఆం క్రి పోయు, ఎగురు “క, అవ భార అది, ఇ అ, ౨౦౬) కాశీ క్షి ఈ ౧౮౦. 
మానదుకఖితుండయి పొవయుచుం గోపానలం| బార, ఆది. క్క ఆ రు ' 

బు సొడమి విలుంగన్, బవననఖు: డగ్నికణములు,  నెఫ్వలి. జే, విణ, (నెజగావలిం) మిక్కిలి పెద్దది. “క 

శవయ దనపొడవు సూ పెనిషధునిమ్రైోలన్.” "నివ్వలి నన్నుల ట్రేలపనం, జిన్వంఠలు వంగ 

భారం సభ ~~ ఆ DN. న్స ,, లీ రుం సం, ళ్ ఆ ౧౧౩. 

శివులు, చే, అ. (క్రి చాధసొందు. కీ శొవ్విరు చెప్వీంగు. దే విణ, (నెజగాపీయ. ఉన్నతమైనది; 

ెసయ్. వ్రూగొలల మోపోవక నవకంపులేందీం.. మిక్కిలివీంినది, “తరువోజ, చెలడునిట్టూర్చుల 

ఛెవ్రులునట్లు ” కసం, రా అ, ౯. వెస నుచ్చలించు. వెలంపునం గలుగు "నెవ్వీంగు 
00 

చందోయిలో కు ౪ ఆ, ౧౦౯. చెష, ౭, అ 
చెవ్ష. జే, వి. 1. చదారిద్యము, భీదణలీకము,. “గీ. 

pe 
రణ భర, పర్యా SF వా DF 0౧ 

చుట్టువాలును "నివ్వ పోంొట్టునాలు, బిట్టుగ్రాలు 

వసిండి శ్రొంబట్టుసేలు; మెట్టజాలు మొగల్ వస | చెనుట్లు. దే, వి. బ. ఒకజాతిపురుగులం, “ద, చివికిన 

'మెట్ట(జాలు, నట్టిణాలును గలజగ జెట్టి? దలకు,” | విల్లు ద్రుంచుటయు చేడియ నొరదుపయుక్. చె 

అచ్చ. చాల, 2, భర్త లో సిరి 3౭. 2 నుళ్లీ చె క్కువ pag జంపుటయుం6 గోంతిని 

అభ్గావము, ఎద్దడి. “శా, ...వర్షంపు "ెవ్వన్ | జింకను గీటడంచుటల్ ౨ అచ్చ: యు ౧౧౯+ 

రుజస్ ,హోవళందిగు నన్య భూ పజల రొ జాయాయి | నెళవరి, చే, విణ. (నెళవుశాఆరి) 1. వరిచిశుండుం 

జాత్యొచితిన్, ట్రోవంశాం దగు,..” ఆము, క,| “క, అఆభుకుచు మూర్శిలి తేలునుక్క కళవళవడి 

ఆ ఎకి. అం, భౌ ద్వి అ౧౦. జె శ్రమను! లేచి మనసు గాసిల్హంగా భళిరా యని వెలువడి 

ఆయాసము. “గీ, తెల్లవారిన గుండం కోళ్లలీల్య| తను చెళీవరులను జూచు కొనుచు నిలంచున్నం 

నీళ్ల మునుయగుచు నొడలెల్లం జెల్లంబాణీ, నిట్రు వన్,” ఊ హారి, క) ఆ 85, ఏ1 చర్మము 

పొసంబులనుగూడి "నెన్వందొ డర్యు వెడంగుచాంపన | నెజేటినవాయు (శ ర) శ 

తగులునం బడితివేల” వాల్మీకి. ౨౩ ఈ ౧9౦. నెళవు, జీ, వి. 1. పరిచయము, (యా. ెళవర) 2. 

శొమా, కి, ఆ, ఏ౨, ఓ దుఃఖము విచారము. రవాన్యము గుట్టు “వ... ,అమ్మదవతీమణి గర్భ 

“క నీ నునంబునం దగిలిన "నివ్వయెల్లం. బలుకు| భరంబుం దాల్చి ని, న్నెళపు గృవాంబులోపల 
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ను నిక్కంముగా వివరింవంగాం దగున్.” ఆని, 3, | చేతకాయడు. దే వి ఓ నేక శేయువాందు, 
అ. ౧ర౫గ. వేం వంచ. ౧, ఆ రర. తె. 

ఆయువుపట్టు; మర్మస్థానము. “సీ, మజపించి 
యొల్లసి మర్శంబు లంటు చో? బుణికిళ్ల నెళఫృలు 

పుణికిచై చి.” కవిక, 3, ఆ. ౨౨౨. డీ, ఆభ్యా 

సము “సీ, కాలములం దప్పక తినంధ్యలందు ను 

మాధీశుం బూజించు నట్టి చిళన్ర.” వెన్న. పీఠ. 

౯రా విణ, యుక్షము. “సీ. నెళవుగ మాటాడ 
ీర్చునో చేరదో పురువుల పనులౌనె సొలంతి 

. వేతి వేం మా ఓ ఆ ఈ. 

చెళినెళి, చే. వి. విణుగట మున్న గువానియందగు 

ధ్య్వనికనుకరణము. “ద్వి. నిజరథంబంతయు "నెళి 

ఇల్లి విజుగ*ి అచ్చ. యు. (శ.ర్ఫ ఓ, హరిం 

కి, ఆ ౭.9. 

నే 
చే వై. ఏ. (నం. స్నేవాలి (ఇది ప్రగమెక 

వచనమును సమాసమునను గానవచ్చు చున్ని.) 

చేయి, ఖ్ల్రళము. ఉమ. వః జ్వలితాత్యు గ, 

వాన్ని “నే మిడిచినం జల్హారునే..,” ఊ.రా. ౨, 

ఆ. 3౨.2. భార. ఉద్యో. ౨; ఆ, £55, 

చేంజెల్ల. దే. అవ్య. సంతాపమును చెలుపుళు. “గీ, 

అకట సేజెల్హ చే,జేల్ల వో కుమార్య హీ శనూ 

భవన క వక్స యనుచు నారీ దల్గీయును దండ్రి, 

యును వచ్చి తనుజుం బొదివిరి...” హారి. 
వూ ర అ. ౧ 

జండు, దేవి. 1, ఈ దినము. “సీ క్రుండలమ్హులు 
'వేగకొనిరమ్లు నాలవనాంటీ కని పూని నన్ను. 

ఖనిచ్కె గురుపత్ని నీడ  యక్కు.ండలంబులు 

దొడ్డు డివసము ...” భార. ఆది ౧, ఆ ౧౧౫ 

సౌండు. ర, అ. ఇం, 2, ఈ కాలము ఇష్టుడు. 
“స్కీ చక్రవర్తి మహ్మోపశస్తి నాండును. నేండుం 
చేల ధ _ర్మక్కమస్థితి ఘుటించె.” పారి. పీకి, ౧౮. 

భార. ఉద్యో. క ఆ. 3౫. 

శత బేవి, (శేయుథా. 1 బట్టలు జేయుట. 
“కీ సరిలేని మంచి గుజ్జరినేళ  వట్టయుః 
బఆజపెన రాయంచ గజులవజపో ఊ రొ 

ఎత ఈ ౧౬౦. 2. ఇండ్లు "చేయుట. “కీ కలవు 

శేస్తుల యిండ్లుక ప్టు చేంతలయంద నుడివడి కలం 

గుటల్ మడుగలంద”. అచ్చ, బాల, ౫౯ 
౫ నన్న వార బాషలు. కవికు, 3, ఆ (శర 

తంతువాయు(డు “ఊఉ. ..తొల్చిచే, 'సేశం బరి 
గ్రహించి యతిశిమ్యనివే నొక చేంతకానిచ్చే 

దూతిక నొచ్చె నా _రృకృతపోవమను నంగద , 
"వేం. ఆం. భా. ద్వి, 

౨౮౩. 2, ఇ చేయంవా౭డు. (నా. 

చు వంచ. ౧, జ ౨౧౦కి. 

చేతవలక, ద్వ. వి (చేత+వలక ఏ) వాయదండము, 

చేత నేయు.నపుడు వడుగు “పీకలను సరిగా చేరు 

పలక. “సీ..,వాయదండము చేంతవలకన(దగు, 

ఆం. భా, ద్వొ- ౨౮౬. 

చేంతపురువు, ద్వ.- వి. (చేత+పురువు. సాలె 

పురుగు, శంతువాయము “క నేసి మణీ తాన 

గ్రాసముగొను ఇేంశ్రపురువునతి ౪» 

కవిక. ౬, ఆ ౧౪౭.9." 

చే.కపూయబోండి. (శేతసాఫూంబోండి. సాలెవడుచు 

రమణ, 

“ఊఉ. అడుబుడక్క_వానికి రయంబున భిక్ష 

యొసంగ నేంకఫవ్రూంబోండి (వ్రకోళ్టకస్థ లికిం 

బోయి. , 4 i హాంస, Dy, 20% 

చే.తశయం రన మి. వ. (చేతశయంత్రము 

మగ్గము. ల మగ్గ మనలను 

దనరుచుండు . ఆం. భా. హై. అరకు, 

చేరి. దే. వి (చే 4అఆరి) తంతువాయిండు, 
చే:కకాడు “సీ, తంతుబాయాఖిదం దనరు 
నుగ్గరి యన నేతకాః డనలోను ేంతరి యనం 

దో౭చుం దద్భేదముల్ ”. ఆం. భా. ద్వి. 2౮౩. 

వేజకుండు, నం ని అ పుం చాకలి, రజకుండుం 

విణ. (అ. జికా అ) 1 శుస్థి చేయు వాండు, 
2, బట్ట లందుకువా।డు. 

చేజనమం నం. వి అన, ఓ శుద్దిచేయుట, 2, 

బట్టలుదుకుట. ఏ, చాకిరేవు. శ, బట్టలుదుకు 

పలక, 

చేజి సం. ఏణ. (ననీన్) 1, శుద్ధిచేయు నాయడు, 
బట్ట లుదుకువాండు. 

జేజే చే, ఏ. ఈటె, చిల్లకోల, “సీ..,జీజ బరిచి 
యీాంటె యనంగం బరగుం గుంక్రుము , . ఆం 
ద్వి. ౨౧౭. చంద్రా, 3, ఆ ౧౧౭. 

చేజ్టీముజ'చేజే, “క. 'జేజముగొని యిప్పోటున, "బీజ 

మునిం జేర్తు ననుచు నిశిచరపీరుల్స్ జేజే లిడ 
సొవాసమున, జే జేలగబంబుకుంధపీనుం గ్రమైన్ +” 
శశాం స ఆ. గ నరస, 3, ఈ కిరి, 



నీకో 

పీ తరుణ రాజావర్తదండంబులైన నే 

“డలు” సాంబో. 

౨ ఈ ౧౧౦. కృష్ణ. ఏ ఆఅ ౨౯ ల్ 

చేజాము=శేబా. “సీ. నడుమ రెండుగం దున్మనమలి 
ఖండించిన సర్పంబుః బోలు జేజాముం గాంచి” 

సాంబో. 5, ఆ ళోరా. యె BD) ఆ, ౨౭. 

జీబ్రా నేజం 

జాలు పెం అిలువలజాతి. 

శీటిందే., చే, ట్ర క్ర" కే వ్రాంనిలయటడుం శా. నిన్ను చీక, 

సన్ను లించి చేటించి ,మొ,క్కు_దు, హారిమురారి 
అస కోతి ధ్ శౌరి యవధరింపు. భద్ర, రాజపుత్ర చరిత్ర, ము, | 

5, ఆ (శ. ర 2. నిశ్చయించివలుకు, గట్టిగా 

వెపు. “క. కూటము 'లెజుగవుమాతో, సాటికి 

బద్యములు ెప్పి చదివెద విది బల్ ,చేటునుమో 

యని పెద్దలు, చేటిం చిన గుకవి కడు గినిసీ జగడిం 
చున్” ఆప్ప ౨౫ ఆ. 3౫౧. 

చేటు. బే, ఏ. |. సత్యము. “గం నిజ మన నిక్కువం 

బన నిక్క మనలో చేటునాయగను సత్యంబు జగడు 

చుండు” ఆం. భె వ్ర ౧౧౮ 2, నిశ్చయము, 

నిర్ధారణము, “ది. చేటుగా నీ కల్ల నిజములు 

శండుం బేటగా నివ్వుడు తెలుపకయున్న,.” ద్వి" 

సాం ౨ ఫా (శంరు నీలా 9, ఆ. రం 

3, ఎన్నిక, గణులి. “టా ఆటల బొటలన్ మరంగి 

యమ్హునిసూనులం గూడియుండుటల్ , నేటుకు 

వచ్చుశచే నభల,.. శుక. ౨) ఈ ౧౪9. విణ 

1. గట్టిది దృఢము. “ఆ. కలి లేటవోదు గడి 

దప్ప 'వెజచును, నీటికుప్పనీరు చేటుమనసు. అచ్చ. 

భా. ర, ఆ. ౨౧) అచ్చ, యు. ౧౨౯. 2. సూటి 

యెనది, లిన్న నిది. Ey నీటిపై నుజుకుచు చేసుగా 

నీందుచుం గృమ్మణి నడవక దొమ్మింజనుచు. "అచ్చ. 

యు. ౭0.8. నర యుక్తము, “చ... వాలం6 

జూాపులున్, సిలకిలనవ్వులన్ మిగుల చేటగు గాటపు 

నూటిమాటలున్ గలిగి విటావళిందిరముగా వల 

వింతురు వేశ్యల క్తణిన్ =” రా మ ౧3 ఆ. ౧౨౫% 

చేటుకొను. చే. అ. క్రి ((గోటు+కొనుు అఆతిశ 

యించు, “క. చేటుకొని పంద్దుగొణుకుచుం జీటికి 

మాటికిని గసరు చిలుకం జిలుక్కా బోటుల నల 

యించెదు స్కీ గోటావపన యెన్నం డింక గూటం 

బడునో,”' నీలా ౨, ఆ ౨ 

జీబుచేయు దే, స శ్రీ 

1. దృఢపజచు. “ఆ, ,.వేల్చుళోంటి నాఖి, విస్త 

1775 నేత్ర 
రిల్లై నపుడు వెడంద బెవిని బోల్చు “నేస్పకాండ్ర, 

మాట చేటువేసి”” రసిక. ౬ అ. ౧౦౦. 2. గణన 

వేయు, “ఆ, ముసలినానిమాట ముద్ద్ధియమాటయు? 

చేటుచేసీ యేలు నేల వదలి కటకటా కడింది 

కా ర్మెకంబులు గల పొలము సొరంగం దగునె 

పొలంతిం గూడి.” అచ్చ. అయో. ౧౦౯. 

సం, విబు పుం శ, రాజు 2, విష్ణువు" 

తి, వేము. సో ఏణ. (బు. త్రీ. బు.) 1. అధిపతి. 

ద, పొందించువాండు,. శీ. తీసికొని వోవువాండు. 
కీ నాయకుడు, (సేనాదులను) నడపువాండు. 

ర్, కథానాయకు(డు. 6. నెజవేర్చువాండు. 

చేతవ్యము. సం విణ. (ఆ. ఆ, ఆఅ) శ. పొందిందం 

దగినది. 2. కొనిపోవందగినది. 8. నదవందగినదిం 
ర్వీ, ఇర వేర్చందగినదిం . 

జీతినీజు, ద్య. వి. (చేయి=బీఆ్ఫ ఒకదివను బీజ 

నుతకోశాతకి + “సీ వీకర బీఆ నావెలయుం 

నోళాకకి చేతిలీఆయనంగ నెగదుచుండుం దబ్భేద 

నామంబు ,*.” అం. భె, ద్వి. ౬౦. గాధ ౯౦. 

(శేతిబీఆలో 'నేయియుండదు. కాన దీనిని అర్థ 

రహిత మైనదాని కుదావారణముగా వాడుదురు), 
చేతినిణాకు. ద్వ విణ. (నేతివీజశాఅకు,) వ్యర్థము" 

“మ శ్షీతిలో,..గావు మేళ మెడచన్నుల్ చేతి 

బీణాకులుక. ++” ఒంటీ. శం ౨౬ 

శే క్రచ్భదము. నం. వి, వా పుం, కను జెప్ప. 

చేతృపట్టము. సం, వి. ఆ, పుం. కన్నులకు గట్టుకొను 
గుడ్డ, “వ, .47ాంధారి..4ళతనవతి కనుగుణంబు 

చేకృపట్టంబు గట్టిగొనియంండె., +” ఫా, అది, గే 

ఆ దివం 

య జో జ క చేకృవట్టు, మీ. వి. ఒకరకము వట్టుపస్తము + “వం 
ఉదయ రాగ పట్టులును చే తృవట్టులును వజ్ర పట్టులు 

నను ేళ్లుగల పుట్టంబులు, ద్వా. క, ఆ. ౧౮౮ 

ఇట్లే గ నే తృముపట్టు. బస, కే, ఈ HT పు శ 

చేకృపర్వము. నం, ద న్. నం కనులవపండువుః త 

సిరివరింప నభ్గినవోజ్ఞ్వలక్వ 'మొంది దివిజాలకు నేత్ర 
న్ 

వర్వమై, పొాలిచి యింద్రుం డాక పురికి నరికి, | 

భార శాదం సన్ ఈ ౧% 

(శేటుశాచేయు) శే కృబంధము. సం, వి. అ, పుం, చాల క్రీ "డావిశేషము? 

చఛాంగిలిమరాంతలంం 



నేత్ర i776 నేయా 

చేతను. సరి వి. అన 1, కన్న, ద. శరిత్రాండు. చేమగా(డు, డా విణ, (శీమముౌశా౭డు.? నియమ 

3. శేరు రథము. ఓ నది, సీం విరు, ము 

-6. జడ, 7. నాడి. ర, వలిషము; వస్త్రవిశేషము. 

“గ్ గరుడ్వచ్చలు చేశ్రముల్. తురగవళ్ల వాంన 

_ వట్టును బద్దలు వారిణవణ్లు, మొదలుగా వల్వలు 

భరించి ముడికలపుడు.” (వృపంధ. ౨౭౭+ 

నేశ్రాంళము, సం. వి, న్ పుం. కడకన్ను, అపాంగము, 

శక సరం సెం ౫. స్తీ +, 1. నాయకురాలు £ నది. 

తె, నాడి. శ. లత. 

చేడిన్భము. సం, వి. అ పుం. అంకోలముళే. విణ, (అ. 

ఆ. అ) 1. మిక్కిలి సమాపముననున్నది. 2, నిపు 

కాను, 

చేదీయము. సం, నిల, (న్, యసీ, స్ మిక్కిలిసమివ 

మున నున్నది. 

సని=ఏని అప్యర్థకము. “మ గ్రకోకిల, ,,మదీయ 

భాషీ షక మెన్నండు, న్నన మోఘుముగాదు దిగ్ధరణీ 
రవీందు లెజుంగ గన్.” భార. అది. 8అంంక ౨ 

చేనిజత్ . సం, శృక్ర. 1. శుద్ధి చేయుచున్న. ఏ, ఉదుకు 
చున్న. 

చేనిజమానము. సం. విణ. (అ. ఆ. అ) = నేనిజల్. 

నేను చే, స. నాశబ్ద ప్రథమైకవచనము. (చూ. న్యా 

చేవళ్ళ్యము. సం వి. ఆ, న 1. తెరవెనుక నటులుం 

జెడిచోటు, 2. అలం కారము. 5, వేషము నటులు 

ధరించు జేషము. 

నేషాళము, నం, వి, అ. పుం. 1, దేశవిశేనము. 3. ఒక 

దినును చెజికుళ, త, వృతభేదము. న. రాగి 

అొను ము. 

చీపాళిక. సం, వి అ. శ్రీ 1 చీపాశపువెట్టు, 
ర్ల మణిసిల, 

చేబీజ='నేరిటీట, “అ. ఉల్లి తెలికపిండి ముల్లంగినే 

నీఆ ,..మారేడుగాయల, ట్లనుభవించువారి నని 

చెను.” పద్మ, ఇ, ఈ ౧౧౮. 

జబు, చే. వి, పండ్రైండుశానుల నాణెము. “చః వలు 

వలు వెంతంజేగి యొక 'పొతికనేబులు చేతి కిచ్చి 

నన్.” చంద్ర. వి ౨, ఆ. ఏరు 

చేము. చే, స 

చేయము, ఉడభ, 

వతుండు. “సీ తల నిల్లుగట్టు వృతంబులరాయని 

తోనుని వళ్ళ్ళాల చేముగాని,' "ఘటి 5 క కలం ౧౭కు 

చనేమము. ఉధ వై, 2. (సం. నియము క నేమవ్రు 

ఆ, పుం శ, ఖండను, భెగము; డి. కా 

లము; ఓ మేర ఓ ప్రాకారన 5 త్, వ్యాజము, 

మిన; 6. వషృజ్ఞిము; 7 కయ గ రమ్ము రి ఆన్న 

ము, నిణ, 1, తుల్యము; ఏ. సమావము, 

నం కొ, 

చీని. నం. 1 ia Oa FIO వజ్రా, చస ధము; ర్త గాడిద, ఇ పు . 

స్తీ నే న్డ్ » పుం. నును ఆలిని రక్ష, ర స బండిచ కము 

చుట్టుక మి. న్, సుం. నెను, తెనాసముళీ'. 

చేమించు వై. కి, ihe దీశవహించుః 
sD అ సరసము, "గామించీయు 

చన ముక్షిం గామించి తగన లోనించి వరన 

పురుషుని; చేమించ భజించు దత్త నిపుణుం 

డధి సా.” భాగ ౨. న్య్మం.53౯, స క్ర," 1. నియ 

మించు, “గీ. నులీయుం గడుంబేరు Rens మలల 
నరసి యుస్నితావులం గదలీంప కునిచిరండు, 

మోరంచును బిలిచి శేమించి వనువ*ో య. క, 

ఆ 32౪. ఉం. రా..9, ఆ రీంశి. 2. నిరోధించు. 

“ద్వి: అంతకంతకు నునం 'బాళాంతుసేయ నంత 

కంతశుం 'బెర్గు పళ చ్చేచ్ర యొడల, నంత కంళకు 

మునం బా కాంత దరుగ, నంనకంతథుం దరు నశ 

జేచ్స్శగాను చే మించి మడి బరిణామించి శీనిన, 

గామించు నీ యొడర్ దామించులాక” వండి 

ఆతా, పురా. ౧౩౦ పు. 

శ్రీః ఛాన్యాదులను చేటలో పోసీ 

యిటునటు తవం (ఈర) 

వై, వి, (నం, న్నీవాఖ స్నేహము; 
మైత్రి. “ఊఉ చేయము లజ్ఞయంం గరుణ "నమ్మిక 
కోవభయైకవేళశమే, జీయెడ: జూచినన్ మదికి 

నించుకయించక, 4.” రస 3, ఆ (శ ర) 
(సం. న్యాయక) న్యాయము, పాడి. “చేయము 

గాదు వద్దంటే నిలిజిది 'మేర గాదు.” కేకయ. 

౧౯ పదను, సం, = "నీఠవ్యము, 

చేమశము. వైం వి (సం, నియమఃఎ నియమము, "నేయార్థ న్వు వం, ఏ, అ, వ కావ్యదోషములలో 
మహ్య లతే త్వ రుగస్థలంబు దారి విలసిల్టు చెండి 

చవిక్ర లోొనరజీ ఆంచి రెండులత్లు mae 

“లుం 'బెండ్రిసిలవులు పంతాలు జేసికాని,.,' 

' ఆనంద; పీకి ౧కి 

నొకటి, స్వసంశేతితమగు అర్ ముగల పదము, 

“క ఇల దన సంశేతంబును నిలిపిన వద మించి 

చూడ జీయాంగంటొ, బలుతేణి దిండిగమినగు నల 
సాగరకర్ణ యాన యలకలనంగన్* నరన.క' .ఆ, ౭. 



నేయి 1777 నేకు 

చేయు. వై. వి, బె. అనాం (సం.స్నే వాజి) L (తెలము, | బేకముకొను, చే, అ. శీ Mii కప్పు 
చమురు, “క, నేయి పొలువతిన దీవియ, మాయు 

కరణి... భార. ఆను. ౧, అ. ౧5౮. 2. ఘృతము, 
“క కామములు భోగములం గు చే మెలంతుక 

నేక నాజునే చిద్చు.భార. ఆను. ఆ, ఏ3 ఏ, 
వా రాక, ఆ, ౬౬, మ క్రొవ్వు: మజ్జ. “గీ... జ 
శీరజములు, గువ్షలుకు మొదలుగ తెక్కు_కొబలంది 

మోజ6। వ్ ఫులుంగులు చేకులు (గ గక 

గని ఈభాం 3 PE 5, చాక, 

జేయు. దే. న శి ,. 1. జేంకచేయు వయనముచేయు 

“చ ...శదృటకోటి వాత్రురీ తురి,.,యళోం బర 

ములు నేయుచుందు. .."”నెష, ౧,౪ ర౮, 2.ఇల్లు 

"మొదలగ వానిని నడ్డి శాటిచూకులు మొదలగు 

వానితో కష్వు 

చేరబోతు. చే. విణ, (శేరమి4పోతు తెలియని 
వాడు, అనఖీజ్ఞుండు. 

చేరంోలం. జే. అ. క్రి* చేరక +పోలు ) సాధ్యమగు 
“దం ***అమలిన తారకాసముదయంబుల నెన్న 

ను. +బుద్ధిబొహువి; క్రమమున దుర్దమార్థ జల 

శారవ భారత భారతీ సము,ద్రమాం దజీయంగ 

నీందను విధాతృనకైనను జేరంబోలు నే. భార. 

ఆది. ౧౫ అ. 6౯, . 

చేర పెట్టు, దే న, శ్రీ (చేరము! పెట్టు) దోషినిగాం 

బలుకు. “క .. , రెడ్డిన్; గలసి యొకముడుపు _₹ కొని, 
పిలిచిన సీకిత్తు నేర పెట్టుదు మగసిన్.” వేం. వచ, 
ర ఆ, కోలా. 

చేరమి. దే. వి. (చేరుచు థా) 1: తెలియమి, అజ్ఞా 

నము. “క, వీ నెబు:గమి ని ట్రడిగితి, నా నేరమి 

సైంవసలయు,,.” భార ఆర ౫ ఈ. 3౧౧ 

స్వా. గఆ౧౧. 2. తప్పు దోవము, “క. వైరుల 

దూతలు నెరవగు వారు నిరాక రాం భాస 

వర్తులంం దమకుం, జేరువగా వ_ర్శించుట్క నేరమి 

తుదింబోయి చేటు నిందయు వచ్చున్. భార.విరా. 

౧, ఆ, ౧౩౮ ఆం. భా, ద్వి, ౧౯౧. 

జేరము. బే. ఏ కప్పు దోషము. “సీ తప్పొనర్చినవారి 

దండింతు నంటిరి శప్పొనర్చ్పని వారు ధరణిం గలళలె 

గ్, యాజ్ఞ భవు కూంతునై న యవాల్య "మొదలు నేర 

మొనరించె ననినచో "నేర్చి నడువ, నొకరికరమొ నె 

క్ శశాం.!ర, ఆ Yen 
ఆర, భా ద్విః ది. 

పట్టు. “కం ఓం దురాత్తశ విసి వలు మాత్తిటు 
రావలదు హెచ్చి మతి వచ్చితివా, జీరము 

కొందు గృహించుక్క యూరక యావని భుటింము 
మొుంస్ప దు మాకున్.” బె 3, ఈ, ౧౫్నరా, = 

రామే జే విజ, సరిగతో చేపింది, జిరబాజే 
(వస్త్రము-శ. రే 

|చేరిమి. చే వి (చేరుచు ధా 1. శకి సొమర్గరము, 
“జ. ..అంబక జాలవీచిశా, స్ఫారమువైన ఖమ్మం 

డవ సాగరముం గడవంగ నీదా సేమి మె 

బ్లాకే కలుగచేశ్చి శిఖండికి చేమిశే యుదున్.” 
భార ఫీవ్వ. ౧, ఆ. ౫. 2 చాతుర్యము, ౩ 
పుణ్యము. “చ ఎజుగక తప్పుగా మెలరౌ జేని 

యు దానికి సైంచి వేరుముల్ , గజకి వ్రీయంబు 

తోం గొలువు శశానయాఃదగు ,.. భార. ఆర, 
౭) ఆ. ఏ280౦. దశకు, ౫ అ, ౬౯ 

శేరుదు, చే అ. ,కీ. దీనికి చేదుచు వేరుచును? 
జేరందు నేరషండు; నేతున్, చేరన్ మొదలగు 
రూవములు వచ్చును.) 1. సమర్గమగు. “క, కీచ 
కుండు వ్రైటువడి తన్కు నీచపుచెస యొరు లెజుంగ 

చేకకయుండన్, లేచి...” భార. విరా. ౨, 
ఆ, ౧౩౦. భార న్త్రీ* ౧ జ ౮౬. 2 నంభ 

దించు, “వ, ,*యుష్మ కృంభుటికము కైన నంబంగ్గ 

ములకు వికారం చెన్న బుట్టచేరదు.” వారం 

5, ఆ. రగా స క? .. ed గు తెలియు 

“వ...ఇంకనెన నుప సీశ్షీంపక యీ దష్టద్యూ 

తంబు వారింపు మనినం బుక్క న్నేహ పున నెద్ది 

యం జేయునది జేరక ధృత రాన డు మిన్న 

కుండే, న భ్ సభొ ౨ ఆం త. దళక్రు 3, 

ఆ. చక౦. 2. అఫ్యసించు. విక. ౧, ఆ. ౨౦. 
(లీ 

జేరుపరి దే, విణ, (చేరుపు+అరి) 1 చతురుడు, 

నిపుణంండు, “క నేరువరి సోవాగిందిన వరము 

వెల యెక్కు.లీల ue చలోధ. ౧ ఆ, 2౭. 

ఇట్లే, నేర్పరి భార. ఉద్యో, ౨, ఈ 3౬ ఏ, 
సకుకుండూ వ _క్రిగలవాండుం 

చేరుపు = a చే, వి, చాతుర్యము, ప్రావీణ్యము, . 

“ఊ ఇంచిన భక్తి నొక్కకరళేకణ వెమధ 

* భూమీ భర్త వు, న్నించు వరూధినీవతికి చేరుప్పు 
మోణిల పట్టీ వేళ్లం గా వించిన శాళవ్భంశముల 

యం, 0౧ అఆ, ag 



న 

వీచుచునుండె... నైవ. ౬, అ, ౧౧౭. ఊ 

' వారి, ఏ, అ ౧౧౬ 

జీశాటీజు. దే. వి (నేలేడుచావీజు? జంబూనది, క్ 

చీళబేటి యనల్ జెచ్చి నీరజాప్తు సానంబట్టిన 

-రాఫౌడి చల్లీమెదిపీ వదను సుభ విడిచేనినో పద్య 

భవ్చందు వీనిం గాకున్న6 గలజి యీ మేనికాంతి,” 

స్వాం ౨ అ ౨౬ 

బేశళిడల్హులు. చే వి, బు నమస్కారములు. క 

టైంకణాలు చేర, డల్డుల్ సలా మన నమత దండ 

(ర్ల 

ము చేళి సాం. ని. మాన, ౨౫. 

వేశడు. చే వి పెం అన జంబూవృము. 
శా. ఆ చ్చే రెడు మౌని మూలమున నెక్కొని 

యుండు జగత్ప్రశ స్తమె.” మార్క. ర; అ. ౧౪౪. 
, ఆం భది రో 

చేశిడుదీపి. ద్వ వి. (నేశిడుశదీవిం బంబూద్వీపము, 

“క గ్రివ్రలంచెల్ల 'నేరిడు దీవిలెన్స”” వారం ౯. 

ఆ. 3. ఇల్లే: .-నేశెటిదీవి. చెద. ౫% అ, 8౬ 

జేశేడుజ'నేరద్రరా “సీ. చేశే డనంగను నేరె డనంగను 
జంబూసమాఖ్య లై. చనును” అం. భా, ద్వి. రజ 

శీర్చజనేరుచే. నం శ్రీ (కఆచు, అభ్యసీంచు క 

అజువది నాలుగువిద్యలు, నయలువదినాలుగు దినం 

బు లంకన వారల్ , చెణివాదులే నకకమున, నెఆీి 

నొక్కొ_కగా(టి వినికి చేర్చిరి లేళాల భాగ. ౧౦, 

స్క_ం.-ఫపూ, గోక ౧౦. 

చర్చరి. చే, విణ. (వేర్పుశాఅరి.) సమర్థుడు. (చూ, 

జేర్చరితనము) 

జేర్నరితనము. ద్వ వి. (చేర్చరిశైతనము సామర్థ ర్య 

ము. “క. ఓనంద గోవవల్లళ సినందనులి ఊం 

NN మానవులకు శక్య్ణింబుల్కె మానవ 
మాశ్రుండె నీకుమారుండె కండ్రీ=' భాగ. ౧౦. 
సం, ప్రొ. ౯కి ౨. 

చేర్ప=నేరుపు. స, క్రి. (నేర్చుథా, ద్రేంఅభ్యసింపః 
జేయు. “చ...నలుకలు చేర్పు వేళం గల భాషిణి 
నీ విటు లుండ .,.” స్వా. 3, ఆ ౫౮ నైవ, ౨, 

ఆ. ౫౬, 

చేర్పు'కాయడు. జే. విణ. (చీర్పుషాకాండు) ఓ శికీ 
“కుడు. “క, నివ కడు జీర్చుకాండవు; గా వలవ 
దు వీనింగొన్ని గజచితి మేమున్',” భార. అది. ౬, 
ఆ. ఏ౨ 8. చతురుడు, నిఫుణుండు “గీ. భూని 

'యాస్ర్రోలి మేలికడాని కోట వాసియు నగ ్ తపొం 

1778 నేల 

దును వలను మొల జూడం బెవ్చంగ నరిదియాం 

జాము వేయు 9 క న్నులంను నోళ్టగల చేర్నుక్యా డ్థ 

కైన” అచ్చ. చాల, వ, 

చేల దే. వి. ఓ. భూమి. సీ. జేలయు నింగియుం దాళ 

ము లాం కేసీ యేసున రే వాయించి యాడ” 

భార. విరా ౨ ఆ, ౧౩౦౪. మార్క, క, 

ఆ ౨౯౬ 2. దృజేశము, “వ.. ,పటికంపు రా 

చట్టుచేలలు నెట్టుగని ..” స్వా, 3, అ, ౨౮, 
భార ఆది, ౬, ఆ. ౨౬౪. 8 భూలోకము, 
“కా పాతాళంబును నేలయుం (ద్రైదివముం 

చాలించు సీదుండవో,,.” ఊం హరి, ౨, ఆ, 

౧౫౨. 4. చెళము. “ఆ, చేల ప్రొ ద్ఞెటేం? వాలు 

మానిసీ రణశోద్యమ మొనర్చికాక...” భార 
విరా. ఈ, ఆ ౨౨౧. వ్లోం దేశకాలౌతు సంజ్లే 

త్య యోద్ధవ్య మితి నే "మతిం, మూలము, లీ 

మృ త్రిక మన్ను, (చూ, నేలగలయు) 

(1 

న. దే, స, శ్రీ (శేలగలయు ఛా) మంటి 

లుచేయు, సోశముచేయు.. “పీ, అయ్య స్త 
క్రీ నద్భుతంబుగ చేలంగలవీ యుధిష్టిరువలను 

నిగుడు” భార, చో క, అ. ౨౯3. దశా కి, 

అ. ౨౦౮ 

జీలగలయు దే, ఆ కీ” (నేలన్ +కలయు) మంటి 

పొలగు, నళించు. “ఆ. ఘగోేరళలలవృష్టీం గురి 

యింఖె వీ గించియకండు నికట శరులం గాండ్య 

గురుకర ద్రుమముల గుది గృుచ్చునట్టుగ, 

జంతుశకులు చేలగలయ.” 

వరావూ క, ఆ, 9౧ 

చేలకడిమి. ద్వ వి, (చేల4కడిమి) భూకదంబము శో 

చేలకలిగొట్టు. డే. వ్, భూపాటలి, (శం ర 

చేలశాన్ను. జే ఏ. (శీల4కాన్పు) భూప్పుత్తి, సీత, 
“గీ. పొగడ వూళిమ్మ వలపు కబ్వురపు దిమ్మ శాన 
'లేలమ్మ యో చేలళాన్చుంగొమ్తు. | అచ్చ. అయోః 

కారా ఇకో. చీలచుాలి. య, జా ల, వంలిం 

జేలకుం గోలకుం చచ్చు. దే న, శ ఓడించు, 

“ఊఉ, బాలుండ'వెన సీ పరిది బంటుతనంబున6 ప్రౌఢ 

వీరభూూపాలురం గుంభజ పృభ్భతి బావుబలాఢ్యు 

అటి నిట్టి చజేలకుం, గోలకుజెచ్చి , * భర, చో. ఐవీ! 

ఆ, ఫ్ ఏల భార చ్ 27) ఆ, ౧౦౩౫. 

నిల 

కఫా జ్ అం కబిం 
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జేలగాషరి. బే, వి. (చేల4 కారి) భూపాలుండు?! మిన్న, జులుకలం జాచెద వకనిన్ "గెలువయో 

రాజు. “సీ. ఆలగావరిపూపు లచ్చట దిగంద్రోచి నీవంటి వారికిం దరమగ'చే” అచ్చ. యు. ౨౧ 

జీలగాపరుల దా నేలంగళ్తై. * అచ్చ భా. క్ చీల రీంటకసీంద, చే, ఏ. ఒకజాతి కనసీందళి. వాంసి 

చేలగుమడి. జే. వి ( చేలళగుముడి) భూమికర్కా, ఈ: ఈ ౧౦. 
రువుళీ. “సీ, నెగడు విదార్యాఖ్య చేలనమడి బేలలొళసి, ద్వ. వి. (చేలశేతొొళసి) భూతులసిళీ 

యన. ea ఆం. భా ద్వ్విం Ne. (శం ర 

చేలగుమదుజశేలగుమడి. (ఇది నల్ల చేలగుమ్ముడు తెల్ల జేలనమలి* చే. ఏ. (నోలశోనములి.) వక్షీవిశేనము, 

చేలగుమ్తుడు అని ద్వివిధము. శ ర.) న ++ చేలనమలి జాబగొంగడిగాండు. "మొదలగు 
వతులు. , చంద్రా. ౨ ఆ. రో. ఇటే: చేల 

నమిలి వేలనెవులి, చేలశామిలి. 

నేలచేలేదు. దే. వి. (శేలశాచేరేడు) కాకినేలేడు, 

చేలజేమి. ద్వం వి. (చేల +జమ్మి.) విన్నజమ్మి, శమో|  భూమిజంబుక, “కీ (చేలచేశే డనల,,.భూ 

రము సో (శ. రు) జంబు నామంబు పొల్స్పుచుండు.” ఆం, భౌ. దిష్టః 

శేలజేకే. చే. వి భూనురుండు, బ్రావాణుండు" రోజ, 

“కీ ఇటు నేలజేజేల శెటుతైన చెంగావి సుద నేలపట్టి. దే. వి. 1. ఆంగారకుండం, కుజాంద్లు. (శ, ఈ); 

సంజ దగుకొండం జూచి నాండం” నరస, ne 2 నర కానురుడు. (శః రృ 8, భూపుత్రి, తి, సీఈ 

అచ్చ: అయో జాలి, (శ. ర 

చేలతంకేడు. చే. ని. (శేలశెకంోడు.) చిన్న కందు | శేరోట్లి టిం చే. ని. (గోలశావల్లటి.) సారావకవిశేనము. 
ఆకుల్యము. “ఫీ ములువెంపలి ములంన్తై గలి కేరు “కీ పారావకంబగు పావురాయి యనంగ... 

గుంటగల్లేరును దంతిబందారు నేల, తంగేడు ..” తచ్చేదములంగాను దనరుచుండును చేలపల్లటి . ++ 

పరు కుతురు అనంగ,” ఆం, భా ద్వి, ౮౯. ఇళ్లే: నేల 

పల్హటీ. సాం. ని న్యం ౭౮. 

చేలపొలుసేయు. చే. స. (క్కి. కూల్చుం “గీ పలుక 

యును వాలుగొని వ గవిస్కీ ఫారవుని 

రణ్యముల ణీలపాలంసేసీ,. భారస్రోఆ౧౬౯: 

చేలపొన్న. ద్వ వి, (శేలళపొన్న్రఎ కోలపొన్న 

చేలఈామర. ద్వ. వి. (జేల+ తామర, క, నెలతావశ అంఘివర్షిక ఆం. భా. AA 
అధ ఇ; కలీ యీ న కే స్థలపవ్మ ము మెట్ట తానురు “సీ. గ్థలపద్మ మగు | జ్ఞఖిక్వుట్ట ము వేయు; చి, “డ్రి నాళ మొనర్చు. 

"మెట్ట తామర యన. , , చేలతామర యన +4 ఆం- “గ్ల చేచ యొకవానరంబు త ప 

ళా ద్విం ౬గా. 2. స్థలవద్దినిళి. (చూ తామర చేసి యాఖీలవాల, మూంచి యాడెదు తనుం 

చేలశాలుపు. జే. ఏ, (జేలలళాలుపు) 1. భూధ జూచి కోంచవాజు రక్కనుల నొక్కి తోరణం 

రము, పర్వతము, “కీ జీల శ్రాలంపు రాచచూలి బెక్కినగుచు.” రామా. క్క ఆ ౨9కి. భం 

గాదిలికందు దొ నయువీకటిచాల్చ్పు తొొగలవిందు” రాయు, 3౧౫% 

అచ్చ. పీకి. 8. 2. రాజు ప్రభువు. “క. కలికేపు| శీలమామెన, జే వి, (ోలశామా'మెన) వృతవిశే 

నూనిసనీ యని స్కీ శలంపున ness వము. వాంస, ర, ఆ, ౧౦. 

౨ M05 

చేలగొలిమిడి. చే. ఏ. (శోలశానొలిమీడి) నోలోమిశో. 

(శ. ర) 

చేలతాడి. ద్వ. వి. (శోలశ తాడి) కాళమూలిక, 

ముసలి. “సీ ,. బీజ మొగలింగ కోందాడు సీం 

దాడు ఖర్జూర మాంత నేలతాడి...” వాంనం 

ర్క ఆ, ౧౧. అం, భా, ద్వి, ౬౧ 
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చేలచూల ద్వ. వ, (శేల4+మాలె భూమిలోవలి శేలాతు. చే. ఏ. (నేలశఆశ్రు "శ్వేనవిశేవము, 

యిల్లు, భూగృ హాము, ళన ..బహుశ్రుతుండు చేల| కీ చేలనెనుళ్ల పె చేలాణపుడేగల విడిచి యేపునం 

మూలె- నున్నట్టి కాలవేదిపాలికిం జకుబెంచి.... నీచ మడవంజేసి” రసిక. ౧, అ, ౧౧౫ 

విక్ర, 9, ఈ ౧౦౬. అం, భె, ద్వి. ౧౭. చేలాద్ది. చే. వి. (శీలశబద్ది) వృతనిశేషము. హంస, 
చేల నులక డే ప్రి (చేల 4-ములకం) వాకుడు, ళో, అఆ, దిదిః 

వార్తాకి శో ఆం, భౌ. ద్వి. నోరా. జీవడముజనేవళము. (క. రం) 

చేల మొల త్రాండు, జే.వి, (నేల? మొల శ్రాండు సము | శహము=నెవము. (శ. ర 

- చ్రము “గీ, వచ్చి యవ్వేండివేలుపు వంగడంపుః జ్య... చ, 

చేలమొలశ్రాటి నిండుకుంబేటి శాల్పు, మ్రోాలనిల్ని (క్రీ 

త అచ్చ. యు, ౧. 

జేలయడుగు. బే, వి (చేల4+అడుగు) పాతాళము, 

“వీ పంతాళనామంబు , ,,చనేలయడు గనంగ చెగ 

డుచుండు” ఆం. భె (ప్ర. ౧౮. 

చేలయుసీరిక, చే. వి. (జీలగాడ్సిరికఎ భూధ్య్మా త్రి 
,| చేస్తకత్తె. ద. విణ, (నేస్తము4కస్తే) స్నేహితు 

m Sus 3 కి కాకి లి ” క 
గీ... నేలయొనిరిః యన, నలరు భూ ధాత్మి, 4 ను (శ ర) 

ఆం. భా. ద్వి, ఈలా, 
చే సకముజ'ే స్తము, “ఎత్తు గీ. పీ తిలో చే సక 

జీలయెకిమోందు. డే. వి, (శేలఎకిమోియడు) భూపతి, లే - లగ్నాలు _స్తకంబు 
3 

రాజు “గీ,..ఓనేలయెకనూల కొలముసామి, జ స ao జర్లాట మాడీ 

చలి కుత్తుక కలపెద్దవెంచువాని, యింటివెంచెత ప 

వెలిమం-చు గుంటిశెలని, సొలములోవలం జైల(గు 

జెంచులము మేము.” ఊ రా, ౭, ఆ 9౮౯. 

చేలరేశు. జే. వి. (శేల+ రేను భూబదరిళో. 

చేలజేండు. దే. వి, (చేల4జేండు భూపతి, రాజు, 

“కీ అట్టిపోలికి చేలికయసుచు నెల్ల, నేలజేం చేస్తమగు. జే. అం (క్కి. (శేస్తముషాఆగు) చెలిమి 
డులు దనుమేలు మేలటంచుం బొగడ...” అచ్చం చేయు. “ఊఉ. నీవ యొజింగితోంండుదువు నేనును 

ws ee చంద్రుండు. 'జేస్తమొటయున్.,.” శశాం. క, 

వి మణులు గ్ చ్చినవోరము, 

మొలనూలు నొన్గాణమును నేవళంబుం 

బుంజాలదండయు బన్న సరము మొగపఫు, తీధయు 

2,” కొం ౭2, అ, ౬౬. అం, భా, ద్వి, ౧౪౯, 

చేష్ట. నం. వి, బు. పుం. సోమయాగమంవలి బుత్వి 

జులలో నొకండు, 

జేస్తకాండుం దే. విణ, (శేన్తముగా కాడు) న్నీహి 

తుండు, “సీ. బే స్తకొండు సంగడి కాడు నాం 
క్ కా గను మిశ్ర్రుని నానములగు ఆం భా, ద్వి 

రరాజ శుపల. ళ్, జ, 9౦౨౩. 

నేలవేము. జే. వి. (నేలగావేము.) భూనింబముళి | కల, 

“సీ, నేలవే మనంగ భూనింబ 'మొప్వు*ఆంబ్లా? చేస్తము దే. వి. చెలిమి, మత్రం “నీ నెయ్యము 

ద్వి. ౫౦, బంస. ఈ, ఈ ౧౦. బేస్తము.... గీ... అనం బరంగచుందును మిత్ర 

నేలచేలుపు చే, వి. (చేల కోలుపు) భూనురుండు, ఖొనంబు =. అఆం.భా, ద్వి, ౧౮౬ అని, ౨) 

బ్రౌహణుండు. “క్షి, నేలవేలుపు మొదలిటినేము. ఈ రరి* ౬ 
ములకు "నెలవు,,,” యం 3, ఆ. ౧8౧. అచ్చ | చేష్ట చే. విణ న్వేస్తకాండు. “సీ, చేస్తి గాదిలిజెలి 

ఫాల, ౮6, శీ స్తకాండు సకండు సంగాతి ఇెలికాండు నంగ 

చేలసంచెలో, ద్వ, వి, (శేల4నం పెళ భూమిచంవ।  డీంు, నాగంజేకులు మిశ్రున కగు,” వేం, 

కముల, (శర) మాన. .ఐఓ సాం, ని, మాన, ౫ 
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ణేస్తుడు. చే, విణ, స్నేహితుడు. “చ, నినుం దన సావం చబెరయుట పాయలయిదార్థిే క్క ముల 

చావ *”6 దలంచి చేస్తులతో ౬ గదు బంకేగించి...”? నైజమది యెట్లు దస్పింపనసన్. భార, స్త్రీ, ౧ 
చెన్న, వ్ర, ఆ, ౧౭౧, అచ్చ. భం ళ్, ఆ, ౮౧: అ నరం భార. సిరా, 3, జ్, wu సం, విణ. 

చేస్తురాలు. జే, ఏ. (శోస్తముఢేఆలు) స్నేహితు! (ఆ. ఆ అ) 1 శనది, స్వకీయము. 8. స్వాధ్గా 
రాలు (శ. ర వికము, 

చేవారము. బే. ఏ. మణుల్యగు చ్చినవోరము, “ద్వి 

లోవొచితంబులై లోలతమించు, నేహరంబులం 

గొన్ని నీలాల నమర...” ద్వి, హరిళ్చ. డా 

నై.కలము, నం, వి, ఆ న నరకము, 

చెదాఘము, సం. వి. ఈ పుం. నిదాఘము, వేసంగి, 

విణ, (అ. ఈ. అఎ) నిదాఘనంబంధ మైనది, 

ఆతుర ఇ సస నై దానికండుః సం, విణ. (అ ఈ. అ) (రోగ) 
నిదానము నెణకీంగినవాదు. నె 

తూ 

చెదానుండు, సం, నెదానికుండు. 
నైకటిక[డు. సం. వి. అ. పుం. భికాదులశై గ్రామా 

దులదాఫున వసీంచువాండు = భితువు, ప 

నైకట్యము. సం. వి, అ. న. దాపు, సామిష్యము,. 

నె చేళికుండు. సం. విణ (అ. ఈ, అ) సేవకుడు, 

నైధనము. సం, వి, ఆ న, 1. మరణము. 2, నైధన 

తార, విలు అం తశ, ఆ 'మెనసిం 

చెకము. సం, విణ, (అ. అ. అ వీకముకానిది- అ) మరణాసంబంధ మై 
నే 

అనేకము, "పెక్కు. వైవథ్యము, సం. వి. అ న 'నేవథ్యముం 

వైకృలికుండు. సం, విణ, (అ. ఈ. అ) వంచకుండు. నైపుణము, సం, వి అ న కౌళలము. నేర్పు, 
ét అద, 

చై_గనిగ్యము. సం, వి, అ, న, నిగనిగలాడుట, చ,,,జమదగ్ని సూనుండును బోలండు నిన్నని 

న జ 

వైగమము. సం వి, ఆ న 1. నీతి నయము 2 విందు విల్లునేర్చున నయమైపుణంబునను భూరి 

వేదాంతము, ఊపనిమద్రూవ మగు వేదభ్గాగము. 

విణ, (అ, ఈ. అ) 1. జేదనంబంభమైనది. 2, 

వట్టణ సంబంధ మైనది. 3. వణిక్సంబంధ మైనది. 

పరాక్రమ గర్వసంవదన్* భార, అది, ౫, ఆ 

౨౨౨. భెర విరా, ౧, ఈ తక 3. 

పుణె సం. వి, ఈం స్రీ-చెపుణము. 

నైపుణ్యము సం.=నై పుణము, 

చైభ్ళశ్యము. సం వి, ఈ నః 1; నిళ్చలత్వము, ర 

వినయము, త రవాస్యము. 

నిగముండు. సం, వి, అ, పుం |. వేదార్థము తెలి 

సినవాండు. 2. పొరుందు లే. వణిజుండుం 

నె చికము. సం. వి, అ. న గోశళిరక్షి ప్రదేశము. 

చై చికి. సం, వి, ఈ, స్త్రీ, ఊత్తమమైనయావు. “క, 

చూచి యిదియల్ల "మొన్నటి వాచంయమను 

వేలి గిడ్డి వడువొం' చెడు సీ నైచికికి నెట్టాకో 

యా, సీచక వాటిల్లే నిన్న చేటణె యనుచున్.” 

పాండు, ౫ ఆ. ౨౩౦. నైమ ఎగ్ ఆం రో. 

చైనుం కృణకము,. సం, వి. ఈ న ఆతిథ్యము. 

చైమి కము సం, వి, ఆ న శకునగృంథవ్యాఖ్యా 

నము. సం విణ (అ, ఈ. ఆ.) నిమి త్తనసంబంధ 

మైనది. 

నె మి త్తికము, సం. విణ. (ఆ, ఈ. అ) 1. నిమిత్తము 

వలన గలిగినది. 2 నిమి_త్తమునుబట్టి చేయంబడి 

నది, (శ్రాద్ధము మొ) వి. అ. న నిమి క్రమును 

నుసరిం చివ చ్చిన కార్యము = ఫలమూ 

వెమిత్తికండు సం, ని. అ ఫం, శకున కా స్త్ర జ్ఞాంను, ॥ 

చైచ్యము, సం వి. ఆ న. 1. నీచకషము. ర. భక్తి కదే 

చేర్నడు వనుక. 

ెజముం నం, వి, స్వభావము, కళ్ళ పెరుగుట తః 

రుచులం, బొరయుట యరుచంబు గాయం బుట్టుటు 



నోమి 

స్రేమీళము. _-సం. వి. అ. న ఒకానొక అరణ్యము 

సూతుడు కౌనకాది ముహర రులకు పురాణాదులు 

“వినిపించిన అరణ్యము. 

నై మేయము. సం. వి, ఆ, పుం. సరకులనూ అపు, విని 

ముయము, 

చైయ గోధము, సర వి, అ, పుం, మజ్హీపండు, విణ, 

(అ ఈ ఆఅ) న్య ్ రోధవృతసంబంధ వై నది. 

వైయత్యము. సం, వి. అ. న 1. నియకము'గా 

af QO నుండుట. 2. ఆత తృనిగ్యృహము 

నెయాయికుండు, సం. విణ, (అ. ఈ. ఆ) తర్క 
శాస్త్ర పండితుడు. 

వై రాళ్యము. నం, వి, అ, న. 1. అశలేనితనము, 2 

ఆళలుదుగుటం 

ఛైర్భతము. సం, వి ఆ న మూలనత త్రము, నిణ, 

(౪. ఈ. అ నిర్భతికి సంబంధించినది. 

నైరృతి. ని. వి ఈ, స్త్రీ దత్సీణపళ్చిమముల నడిమి | జూ 

దిక్కు... 

చైర్భతు[డు. సం, వి, అ, పుం, 1, రాతసుండు, 2 

చతుస్థదిక్పాలకుండు, 

నె ర్స్ లము: సం వి అ. న కనికరములేకుండుట, 

దయాభావము, 

వైసైళికండు. సం. వి, అ, పుం. సేవకుడు. 

నైర్మల్యము. నం. వి, ఆ న, 1, నిర్శలకష్టము, 2, 

భోగ్యవస్తుపులందలి థైరాగ్యముం 

వైర్వాహీకుండు. సం, విణ, (అ, ఈ, అ) 1, నిర్వ 

హించువాండు, చెటిజేర్చు వాడు, 2, (జలాదు 

లన్ఫు మోచికొనిపోపువాండు. 

నైల్యము, సం ని. ఆ న, నల దనము, 

నైవేద్యము. సం వి, అ, న. చేవళలకు ని'వేదించం 

ధగినవస్తువు. 

చ్రైశము, సం. విణ, (ఆ ఈ, అఎ నిశొసంబంధయమె 

నది “క, భునతరనవైశతమం బొకొ) యనగ 

ఎమ చమ ను శమి 

1752 నాంచు 

wa వన ముక్కూ కయెడోలం గలిగి వె చద్యుత 

నైశ్చిశ్యము. సం, వ. గన నిశ్చయము. 
జ గధ >” గ ల్ని గ TCE 

నె షధుందు. సిర, బి fn, 9) 3 బస సమద డాళ్ట ష్రు రాం 

Sr అన 1 కర అంగము. చైప్కుర్మ్య్యము. సుం 5 వూ భం 1. కర 'తషాగమ్ము 

కరే ఫల త్యాగము. 3. సోమరి కనము. 
తార 

చెషి-కుండు, సం, ఏ, ఆఅ. పుం, కో శాధ్యషోంండు, 

EE 

Sx CO లా సో గ్ ్ 
సన నము, సరం సిర RD SC i 3 సిశ్చి కము. 

రై నిష్టకఆడి. ఆన కము: ఈ నిలుకదగలది, శీ, 

మృమ్యుకాలమునం 'జేయంచగినలి 

వై ౪ గ, అ ప్ 9 త మి ట్ న క్ శ్ న్వైకుండు సు ఆప్రుర, మరణ! సర్యింతము (హా 

చర్య వువలంబి౨చి గురుగులమున వసించు బహ 
sere 

చారి. విణ. (ఆఅ ౫ ఎ అన మ్రు:ండు, నిషకల 
వి © 

వాదు. 

నెముర్న్సము, నం, వి, అన 1. కాఠిన్నము*, 2 సారు 
రాలి లి 

మ్యము, చరుసందనము, 

వైసర్టికము, నం, విణ, (అ, ఈ. అ) స్వాభావికము, 

వై స్త్రీంశీకుడు, నం, విణ (అ, ఈ. ఆం క్ి 

యాయుధముగాం గలవాొండుం 

ఇచ్చ లేమి. 

నొంచేం చే, స డ్రి (నొచ్చు భాం చే]! నొన్నం 

జేయ బాధించు. “అ. భూోరళ కివి ఇం గొరవ 

వతి యది, నడువు దునిమీ ధర్మ నందనుండు, 

నొంచె నిశికవిశిఖపంచకమున నమ్మ, హీశునురము 

దర్ప 'మెసక 'మెసంగం” భార. కర్ణ. ౧, ఈ. ౧౯౨, 

భార, స్త్రి న్స శ లర ఆ, లగ, 2 భంపు. - 

తల్లీ విసవమ్హు యాజగములెల్ల నృజింప భరింప 

నొంపం జా; ్టేవక లెట్టు వ ర్తిలిన 'లెన్సవులా కేగి 

జెల"వేరికిన్,"” 
9 

ఆ, ౫5. 

స్కా hd, Ue అతదు దశా ౧ 

మిన. మదికలమై క స్ప్న జనులకు | నొంచువాందు. చే నిజ (నొంచుశివాండ్సు. . $ ట్ల 



నొక్క 

ఘాతుకుండు నొంచువా డనంగా6 జెలంగసఎిఆం. 

భా. తృ, ౮ 

నొక్క-ము, దే. ఏ, పెద్దన దావ, శ తాహ్యయ, 

(బ్రా. శ్రర 

నొక్కు. చ, వారు డక్కో 

౯ాంబున మందరళ్ళి యగు దీప+ంకూరముల్ మోం 

డి యిక్క-ందో చి ఘ్లుశంబు నించి నిజవ స 

కాంశముం జించి చేనొశ్కన్ వర్తిగ చేత 

దోంబెను శిఖన్ యోజించె బ్ర శ్వానరున్,” కాశీ 

క అ. ౧౨5౨. 2 అదుము. “సీ. 

బట్టిచూడ నెకాని నునువా(డిగోరుల 

నొక్క_రాదు.” దశా. ౨ ఈ 95౧౧. దశా, 3, 

అ. ౭౮, వి. 1. అదుముటవలనం గలిగినవల్ల ము, 

(శే. ర 2, ముడుత. “సీ, ప్రిదిలి కై రవదళ 

be న శ్ నలుపు, “శా. 

బలికంపు 

గుబ్బల 

క్రేణినొక్కలు దీజె. "స్వా, ౩, ఆ ౨౩. జైర్క 
ఆత X¥. 

నొక్కుడు: చే, వి, (నొక్కుధాఎ) నొక్కు, 

కలిరుపె్గంపులు 'దాంపినచందాన మునివండ్ర 

నొక్కు మోము లలరి” య ౫ ఈ .£౬ 

(శర పాం 
నొగ. చే. వి యుంగంధరము, కా౭డికి ఆధారమై 

బండీ లోనగువాని మొదటనుండెడు నిడుపాటి 

కట్టి. “ఆ, మత్స్య రాజతనయుం డెలమి, దొలంక 

సొగలం బగ్బములుగట్టి చని వాని;. "నెల్ల "చచ్చి 

యరదమెక్కు.టయును.ో భార. విరా ౫ ఆ 

౨౧౦. ఆం, భా, ద్వి ౨౦౨. 

నొగలించు. జే స, శ్రీః (గొనలు ధాం చే) 1. 

పగులగొట్లు, ముక్క_లంచేయు. “వ ,,శిరంబులు 

నొగలించియు.... ఊ హరి ౧ ఈ గళం 

రై బాధించు. “కం మనసిజుని తూపులయి మన 

నునములు నొగిలించుంగాన మాటికి నవినోో మన 

సోళ్లు దాలక విరులకు, ననిపువ్వులు సోయందొడంి 

రలరుంబోండుట్ ౨” రామా, ౧, అ, ౧౮౯ 

నొగులం, దే, ఆ. క్రి. బాధనొందు, “se, వన్ని సంకట 

ముల నిబ్బంగి ల నొగలు చీ తృవృ లి 

1788 

నొచ్చిలు, దే. ఈ 

నొప్వుదీర్చ వెజ్జా ఎనశావె,,, "భార, ఉదో ల్ కః 

అ, ౨౬. ఆము, ర ఆ ౧౨౭. కి నలం 

వ en బగిలియు మూంపులు నొగలీయు 

“ఊఊ హరి. క, ఆ, రం. ది. హరిక్చే. 

భ్రూ ౧౭౧౯ చం, తీ, వికలమగు, చేడు, 

“గ కనబ పం. న 
నొజుల సద్య క్తి ఇతి కర్ణ విన్ఫురణ నొనలి”,. దశా 

౨ అ, బాకీ రా వి ౨, అ. రండ, వాడు, 

“సీ పోలింటి కళ్రైండ నొసలిన కుముడికి సీక 
రోచిం గ వికసిల్లునట్టు కు. సం 8, అ ౬౫ 

వి, 1, వికలమగుట. (శ. రు 2. నొక్ని, బాధా 

“క. తనుపు నొగినించుకంటెఫ, మనము నొసలు 

టయొ పీంస మడి బరికింపన్ దనువునొగు లపుడ 

తీజును మనము నొగులు మనిన దనుక మానదు 

నుమిశ, ర) “సీ, బాం నొగలు నొప్పి బాద 
చెనులు నొవ్వినందుకుదురపిల్లు కొండలంబు నలుపు 
నోవి యనంగ( జనువ్యథ , . ,”అం'భావ్ర = ౧౫౦. 

నొగుల్ను. దే, న శ్రీః (నొగులు ధా, స్తే.) 1. 

నొప్పించు, బాధించు. “క ,.భోజవరురెంట 

dys సాక్యకి మార్కొని,..” జై. ౭, ఆం 
* వగులంజేయు, “గీ... “కేదువదిబోణ 

ముల నొగల్చె” ఊఉ. వారి, 3, ఆ. సద, భాగం 
౧౦. నృ_ం, ఊఉ, రర. 

౧౭౨.2 

శీ" రాల వడు. ముం 

చూకజాకమలు చింకం బల్లవ శ్రేణి న్కొచ్చిలు 

సీవారముెపేర నృశ్రువులు రాక్నెం గంటివే 

కోమలీ.” కృ, శకుం. 3, ఆ. ౧౦౭. 

నోచ్చిళ్ల. చే వి బీ చొంగ (శం ర ట్రై 

నొచ్చు. జే. అ కి (దీనికి తుము గాన్న ద్యర్థము 

నొవ్వన్, పప. నోన్ మొ, వ్యతి శేకార్హమున 

నొవ్వక; నోవక, నోక, నొవ్వకుము, నోవవమా, 

నోకుము మొ. రూపములు వచ్చును) 1, కధ 
వడు “డా, ,,సత్చురువచిిక్తనము నొచ్చిన రత్త 

వోవుజే4” దభా. ౧ ఈ ౯౫% భార, ఉద్యో , 

క ఈ ౨౮. 2. నళించు, “సీ, ఉవవాసముల 

చేక నుడివోనికలువముల్ సరహితంబులయోని_ 

ఫొతకములుు ప్రతములబేత నొవ్వని దుమ్మ్మ 



నొచ్చు 

క్రంబులు వ, ఫు. 3౩, ఈ ౧౫కి. దశా ఈ, 
అ. గజం 

తన్ 

| జ 

అత్య కసి ఇ క్త ఎడం 

నొచ్చుకోనుం జే. స శూ నొ చ్చు గకొను ని 

“క విపరీకకిబ మింతే. యిపు డెవ్యరి నొచ్చు 

పొనంగ చేంటీక సీచ్కే నవపవాద నుగుట నిజ మని; 

తపియించి సుమిశ్ష్రపట్టి తరలలో నంతనలి చం, 

రా న, అం డగ 

నొడలదొంతి. బే, వి. సంశయము. (శ. ఈ బ్రా 

నొడి. బే. ఏ పదము, నూట. “సీ సుడుగు నుడువు 
నుడి నుడికారము నొదువు నొడి నొడికారము నొ 
డుగునాంగం బప మొష్టూ,. ,”ఆం,భావ్ర, 0౧౧. 

న్షొడికాందుః దే. విణ. (నొడి+కాండుఎ) మాటకారి 

“ఊఉ, ,తనుగన్న జము నొడి కాం డని కొంకెదం 

గాని యచ్చుతా షై సం అశ్వం క, అ. ౧౮౧, 

నొడికారము. జీ. వి. (నొడి 5 "రముాలస్క్యా ర్థమున) 

1. వదము/ మాట. oa 

మాటలయందలి చమక్క్మ్శృతి. “ప.,,.కెళావతీ 
సీర నొడికారపుమాటలాడం బ్రోడ వని విందు 

ము,” నెష, ౮, అ 0% 

ఆం, భు భం ni: ఇ 

నొడికారి, చే, విణ, (నొడికారము49) మూట 

చవమత్కొ-రము కలచాండు,. (చా నొడికారి 

తనము.) 

నొడి క౯"రితనను. ద్వ ని. (నొడ్ కార కనము మాట 

చమత్కారము. “ఊఉ కొఠటికాసచవనసి నొడి 
'కారితనంబున నిన్ను: బేల్చిరా,రాంగొజుగానివాండ 

శయి రామలలో నగుంొటుబేను నీకు .టా 

వారి ౧, ఈ ౬ర. ఊఉ. వారి ర, ఈ ౧) 

నొడిమ, చే. వి. వెక్నినమాట. “క, నొడిమలకుం గలవి 
లేనివి గొడినులు గట్టుచును జనులు కుడుపని 

నోళ్ళక్కొ గుడుపుచుం బోయెద రూరకె ముడుగడ 
లును జెరువ్రమూయ మాశుడు గలదే?” మల్హం 

౧, అక: పు 

నొడుగు. చే. వి. మాట, పదము. అం.భాం ప్ర ౧౧౧. 

నొడుచు. చే, స క్రి. తవ్వులుపట్టు, (శ, ర 
నొడుపు. చే. వి (నొడుచు థా) తప్వులువట్టుట, 

(శ-ర్ఫ్ర 

పోడుపరి, దే. విణ. (నొడువు+ఆరి) వాచాలంండు, 
'.. (యా నొడుపరికనము) 
న్లొడునరికనము. ద్వ. ని, (నొడువరి+కనము వాచా! 

1/04 

| 
న, “దణి&్క పంక శంక ముల : ఆత ర కణ త FE రత ముల నసొొడ్లు 

పదితనము, ఈం: పండ తాం పురా. ౧౧౩౨. ప్ర 

డవు. జ శ్ Lb వచించ్చు చెవ్వు. కకక 

వశిది యంతయు. నెటుండుల గాన వృథాళోక 

స 

పహ్నీ౭ గాలమికిని సీమ+ననమునం గ ఎవళలిమికిం 

“గానొడివతి 'దేవనవ్యూగతిరాంం -జలిఏలిన్ లో 

భత. స్తే లం ర్ ల, et న్ ~~ 

అ. 23. క. రచించు “పీ నూనూద్య 

మోసాల నూత్న దహాననమున శాలివాహనన స్లశలతి 

నొడివిలతి* కాశీ. ౧, ఆ. ౭, ఏ. స్తుతించు, NA 

'వెబ్టీమాడ్కి-ని లీలతో విశ్వమలామిన్సి నొదున్ర చును 
బావ్యాత నొందవలయు.” భాగం ౧౧, స్కం, 

ఈర. కక, ౧, ఆఅ, మగ్ వి వలుకుు మాట. 

“క, నే, నొడీవిననొడుపులు సొడువండు) దుడు 

రని: బపిసిఎప మాకు దున్తభ మధిపా” భాగ 8, 

స్కాం, ౫౨. అం. భె య ౧౧౧. 

నొడువు జప్యని, ద్వ. (నొడువ్పుషాజవ్వనిఎ నరన్వతి 

“సీ నొదువుజవ్వనిపోంక ముడి ౪సవడు పెద్ద సరి 
గధైనుండు పెద్దటీక మెల్ల.” చం.రా, ౨, ఆ,క3 ౦, 

నొన్పిం దే, వి. (నొచ్చు ధా 1.చాధ. “ఈ. కంటక 

ముఖ్ వద్శాగ్మైములః గాండందూసిక సోప్పిలంహూ 

యిడన్..” అము. 5, అ ఏఏ, 'నెష. 3,అంలా౨, 

2 ఆవవ, వోని. “కు అ ప్పాండవముధ్య మునకు, 

నొప్నమి పుట్టంగవలయు నుల్లము కలంగన్, దప్ప 

దు నాకల నీసఖు, నొప్పి వరిహరించి దయం గనుం 

గొను మనినన్.” జై. ఓ ఆ ౧౧౭. బం (నవ 

వేదన “సే నొప్పులు దిజచయ్యె నివ్వుడె చని 
"వేగ పెద్దలౌ ముదుసళ్ల 6 బెలిచిరార” ఇందు.) 

ఆ. ౫. 

నొప్పించే. దే స క్రి. (నొచ్చు థా నొవ్వం 

జేయు “దిట్ట, వీసీయు6 గోసియు సీరితిం గపుల్క 

నొప్పింవ నెంళయం నొచ్చి భీత్రిల్లి, యవ్వుడు 

తరుగిరు లవనిపె వైచి” రం రా, యం, 
౭28, పు, 

నొప్పివడు. ద్వ ఆం శ్రీ (నొప్పి! బడు) బాధవడు. 

“క ఇప్పగిది నాండునాం:టికి, నప్పాములు సం 

వారింద నాళతెషజనుల్ , నొప్పివడిపోయి నలు 



నొప్పి 1785 నోము 

నకుం జెప్పిన నతం డూ ఎగృహాంబు చిప్పిలం వడి నో 
తోన్.” వరానా. 3, ఆ, ౭.౨, 

నోయ్. చేస క్రి. ((వ్రశాదులు ఆచరించు డా, 
నోములు నోంచినమ్మలు మనోరశ్లముల్ దయివాణ 

నిక్తణిక , దడామరకంచరై వ్రీయులుం దారూ ఏజో 
నొల్లు. = సక్ sks ప్రోగుచేయు. (వ్యవ, ) ఆకల రముసల్న స్యాం 3 క్ &, ఒక్, భార, ఆని ళో, pa సికానివచ్చేరి. 2. బిడ్డలు నోట వ్రేలి అ ౧౦౨. / 

(రీ డుకొని చప్పరించు. “పీ. చే ప్రేట్లలు కర న Pere 
వల్వరించిరో నోర౭కేతులు గస్రక్కి- నొల్లునాం 

డు” నిర్వ. చ ఆ, ౪0. 

నొశులు=నొగులు. బాధపడు. “సీ, (వ,చురముక్తా 

చ్చత్ర, త రుచి కొంతవడి ష్ యవి వ దడబడి 

నొవులుకరాలు.” చెన్న, ౫ ఆ. ౫% 

నొన్వి=నొవ్వు. 1. జేదన, బాధ. “క ఎవ్వరు లేఛెడ 

నొక్క_డు, నొవ్వంగా నడివెచేని నొప్పి కొలంది 

యున్, జిక్టకతము నరయందగు, నొవ్విక్ వాం 

డెస్టలాడు నుల తము నయినన్ఎో విజా, ప్రో AO. శ 

ఖో ఈ యు. అశ. కి, వ్యాధి. న ఎవ్వ ముక్కుబడిగా మొ నావలంబవమునకై దవుడల 

యందు కుట్లుకొను లోవాపుకడి. *వ ,. ,కొందటు 
రు నేటికి నామెయిం, గొ ప్వినమాంసంబు గలదు టు 2 

bd నోటిబీళముల దాసళ చెలున నోరులం బూరుల 
కొను మాయశలియున్, నొవ్వియును దీజునంకటి wall 

TD 
నవ్వల నారోగ్యమగు మృ గాధివ సీ క్రన్* గఅచుదారును,,. చృబింథ, రారో 

నవా పంచ. య్. ణి కంర నోమింమే. జీ, సన, శ గ (నోము భాం ప్రే 

నవ్వు జే, వి, (నొచ్చు భాం 1 భాధ వేదన నోము. చే. Wy క his pa Ws 

“గీ వాయువంగంబులందు దుర్వ్యా నవీ గదిరి, చుశము నొ మించు దినవాసరములు డాలుపు.”. 

నే క్క ఆ ౬౦. పార్వ, క, ఆ. ౧9౬ 2 జ బుటించుం గొన వెటుచుోో 
. జ య 2౬+ * వర్క ౨ భార వ యి ౧ భా గ నోముచు.. ,విక, ౧, అ. ౧౨౦: జై. రా ఆ 

౭౫% తి పోయోట్టు. (శ. ర) వి. | (వశము 

నొప్పిగుంటి; చే, విణ. (నొప్పిశచాకంటి) వ్యాధ్మిగ 
స్పుడు. (శ, 

(నోచు ధా నోందుట, “చ. కెలిచవి' 
నోరు దుండగపువేడుకక తెల నోమునోంత ... 

చీకటివశ్వె నుర్వరన్.” కవిక, ర, ఆ. ౮౬. (వ్రత 
ఫల మని భావము, 

నోటినయ్యాళి. చే. వి. (నోరుశోగయ్యాళి.) వాళ్చా 
రువ్యముగల స్త్రీ. “సీ, మాటసూటెజుంగదో ను 
గయ్యాళియో యాచారీనయో  యాలసురా 

లా” చెన్న. ర్క ఆ, 3౯. 

నోటివీగము. చే, ఏ. (నోరుశవీనముఎ జేవకలకు 

ఆ. ౧౦౬. 2. వ్యాధి. “ఆ. ఇన్ని సంకటముల 

ఒనిబ్బంగి చెంకయు నొగులు చిత్తవృత్తి నొవ్వుం 
99 “ద్వి. నూనసంబున రంగమందిరుం జేరి యా 

దీర్చ, 'వెజ్జసీవకావె, + భోరు ఉద్యో, 9, 
నోము తానోమి యానోముకరణి.” ద్వి, వరమ ఆం AE 3 

నొనలికన్ను. దే. వి, (నొనలంశకన్ను ఎఫాలశే కృము, | ౫ ఈ కం౯, స్వా. 9, ఆ. ౨౯. 2, యజ్ఞము. 
నొసలిచూపువేల్చుం బే. వి, శివుడు చంద్రి. ౫ | “చ..+వాండు దివ్యులక్ , మునులను టిల్చి నోము 

ఈ ౧౦౫, “పెశుమూఢక' నోచిననోముంగాక వీర ౧, ఆ. 
సి 

నొనలు, దే, వి. నుదురు ఫాలము. “టా నిక్కపు ౧౧౦౪; 6, ఆ. ౧౧౫. | 

గిన వచ్చిన ననిన్ నొసలం గనునూపు వింటిపా | నోమువంట. జే. వి. (నోముగావంట్స వ్రశఫలము, 

టక్క_ట రిక్తవోవుని...” భార. అశ్వ ఈ, “ఉఊ..,తొలినోమిన నోమువంటగా, హిండితకీన్లి 

ఆ. ౧౫ అం. భా. ద్వి, ౧౯౩. యు మ స శాం. పీథి, ర శి, 



నోయు 

నోయు, చే. ఈ (క్ర, ఓ నొచ్చు, బాధపడు. “వ, | 

1786 నోరు 

నోటకాయలుగాచు ౫ వలునాయ వీలంచుటవలనే 

విన్లత. రహాటువడి కద్రునకు బానీయై నోసీపనులు | నోరు నొప్పిఇెందు 

శీయుచున్నంత, . భార. ఆది. ౨, ఆ. 3 ౭. ఛా. | నోడుచేయు. జే, ఆ. | క్రి. మాటలాడు. 
"రె, కుం, లి ళో శ 

నోరంట్టు. డే సు 

పుక్కి-ట(బట్టు. 

క్క ఒనోరకొ+వట్టు త్రాగ 

“డీ అగ _స్హ్యమూ రియ, యా 

వృష కేఠళం డది మహేశ బలాంబుఢి నోరా 

బశ్టైడుక్ = wr 

నోరదుము. చే. స (క్రి. నోరునొక్కు; మాటలాడ 
వీయకుండు. “గీ. అత్తమామల గృహాక ర్త లగుచు 

దులయగు, నట్టిధూర్తుల నెల్ల 

పొంచి యువనాధుతోడం 

ఆ 0 వ AX 

దోరాదు, జే, స డ్రి 

నోరాడ బేమని చెప్పువాడ, చెణియగినర్భంబు చెప్పక 

యెట్టడంతుశో కాశీ, ఈ అ, 3౫. 

భౌ ౧, అ ౧౦౦. 

నోరఏమి  గడిమి, 

గీ డించి..ల శుక 
Cg 

మాట వెలువడు. “గీ. ఇెప్ప 

జ వచ్, 
నోరార్నుః జే, న. శ్రీ (నోరాడు. ధాం 5D) 

నోరాడించు, చొంకు “దరి దంటమాటలు గొన్ని 

శడవాటివన్ని, ౧ంటకనో రార్చి గెల్వంజూవెదవు” 

ద్వి వార్, ప్రా. 300. శం 

నోరికించోవు, డ్వ. అ. క్రి" నోటికింపగు “ఈఊతు 

వ్వులంవ ట్రై చేర బలుతూపులు నీగురిగింజదందకుక్, 

దప్పీతి'వేమి నాపుడు నశండును గిగ్గన లేచి చేవ 

లల్లీ కూడ 

మో6౪9యొ చిన గదిమెద 

నోరింకకంటెం జేయ.” బహు. ౨ అ. జగం 

ఒతుస మాయిొని 
— 

౨ దస కి, నోరుకొడణ్లు 

ప శీ షు న 

వ్రాసి వారువ్చమోణంగ మణియ ములు చేసీ.” శుక, 

5, ఆ. 3౭2౫. 

నోరుచెఆచు. జే. ఈ (కి. ,నోరు+ తెజచు. 1 
మాటలాడు. “ఆ, శిఖలు చూవకుండ శిశీంది 

హరికి నై, నోరుజజివగుండ సే రవెట్టి, జేండియెల్ల 

నుడిపి విబుథారి కినుకమై, భీతిప్మాత్సుంజేని ఏతి 

హోత.” న్భసిం. ౯, ఈ ౧౧౮ బీ. బదులు 

ఇెవ్పకయుండు. 8. అత్యాశపడు. “క గతము 

నకును వగవక చన్యాగరమనకును నోరుచెజచి 
కడుంగోరక ద్కీనతంభొందక' చైవం జే గతియుచ్చి 

న దానంచోదుంగా కనవలయున్.” భార శాం 
2, ఆ. ఏ0. 

నోరునొక్కు * ద్వ. స (క్రి. మాటలాడకుండంజేయు, 
ష్. ఎవష్టం డేవి యని వగ్క్తాన నవ ఏథూటీ, నోరు 

నొక్కుచుం గొంగిట: 'బేరందిగి చి. చుగువచెనిళోన 

నలుకుడు మాను మేళు దొసప్టండ నిన్నుం గని 
కూరి వచ్చినాడు” జాహ్నవీ, ళో, ౮౭. 

ఛా, యిష్పటికమ్థు లింతఇెడియెం గడినోరికిం నోర. మంలినది, జే. విణ, 1 నోదలేనిఏ. (జంతువు) 
చోదుదూపకుంం డెిచ్బలనీరి మాగురుల 

సూలు రుచించవేమిసహంకొలి కకు, ఈ, ఈ గణ. 

నోరిశాళమ=నోటివీగము, “గీ, లలనయొకర్తు నోరి 

శాళంబు లిచ్చె; శ_క్టిజూతర సద్భుక్షీశ కు లెనగ.ో నోయమూయు. దే 4 కి, 

పొందు, స్, య్ 22. 

నోరిసని. ద్వ. వి. తినుట కుషయోగము లేకపోవుట; 
అనుభపనున కద్భష్ట్రములేకపోవుట, “క, నోరినని 

నుండశే నో్కోరోరియకట నూ సనమోవస్రారణి మని 

దక్కు.చే కానీరా” అము, ౬ అ, రాలి, 

నోరుకా ముం ద్వ ఆ శీ” నోటి! రుచియైన జెల్ల 

దినపండ వ్యముచేయు, 

తీయని “గీ శర్వ యీసోరుమాళినోజుతువునక్కు మొదల 

వరమిమ్లు వరమిము నాకు... కాకీ స 
ఆ, 33౫. 2. గడునుగామాటలాడు జాలని వాడు, 

స్క 

ప్దవ 

కి. (గోటగమూయు) 

మాటలాడకుందు, “ఆ, అనిన నెదుగఆంచి యనుర 

ద్విమండోరి, వదుచ సానుం బుట్టి వొడుగ వి తి, 

పీకి నోరుమూయు సెడకల వ "పోయె, దిట్టవదర 

గలండె యమెొచటనైన.” నృసిం ఈ, ఆ, 32, 

జే, విణ (నోరుశమెంగ) మూలో, 

“క కన్నట్లు వరికి దొబ్బ, మీన్నకచన నంక 

నోరు మెంగయు.... కళ్”. ఏ, ఆ, ఏలా 

నోరు మెదపు, దే, అ, శ్రీ, మాటలాదు, 
ళీ 

లో! 
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ఎనోరు'మెదల్పు, జే. స కీ , చెప్పు, గోట్, ఎన్న ధగ 

నింత రక్ష చయ మింతగఫీరిను యింత చానసంబ 

త. వ టు నా ల నియ డ్డి నుజితమె 

sm 3 ఆ, కు 

నోరూరు. జే. అ. క్రి. 1. అపేకకలుగ. (కీ 
గబ్బిసబ్బల: బతియెదం గమ్ కమి, యున్న సకి 

యిలం జాచి నోరూరసాగ.' కలు, శ. ౨9. 2. 

లినుబండములం దలంచినపుడు నోట నీరుపుట్టు. 

కకక, శ్రీరాముని దయచేతను, చారూఢిగ నకల 

జనులు సారా యనగా, ధారాళమైన సీశ్రులం, 

నోరయూరంగం జవులువుట్ట నుడి వెద నుమతీ!” సుమ 
తి శం ౧ , 

నోళిత్తు చే. అ. క్రి, (నోరుగాఎత్తు) మాటాడ 

యత్నించు. “ఉ. అత్తతి భీమ ముఖ్యులగు 

నచ్చటి వృద్ధజనంబు లెల్ల నో, ర త్తకయూరకుండిరి 

మహీళ్వరు. చిత్తమెజుంగ కున్కి-.+ =“ ఫెరా 

ఉద్యో. ౧, ఆ కిళో౯ా భో ౬ ఆ ౧.9౬ 

నోవి. చే. విణ, (నోవు+ అరి వ్యాధికల వాందు. 

నోవి, చే. ఏ. = నొన్ని. (నొచ్చు ఛా బాధ్య 
నొన్ని. రూ. నోను. 

నోవిక. దే.. వి. అనుకూల్యము. 

నోవు. చే, వి. (క. త, నోవు) 1. బాధ “క ఛా 

వును నోవుశు నునయో, ఛావలికిక గెలుపు 

నుబ్బును నావలికిని స్కీచే వినియెదం దుదినెట్టులు, 

శ్రీ విభవము “పాండవులకు జేవడునకచేల భార, 

భీవ్మం ౨ ఆ. ౧౯౯ ఉద్యో, 3. ఆ ౨౬౭. 

ర, వ్యాధి. “ట్ల, , ,జింకలం నక్కలు గొంకనక్క. 

జాలీ, నోములు మ్యొంకులుం బొదలునోవులం బీడలం హా 
బొందువారు ముకొతామసభాగులట్ల మణి తద్విధ 

1787 నగా 
నార్మ్మముం సం, వి. న్, న నావిశవృ త్రం 

నాకాదండము, సం, ని, అ, పుం, ఓీడనడపుగడ్డ తెడ్డు. 

నాకు. దే. మ మొల. ద్ని, నల్లమబ్బుకుర్ననే రద 

నాకుదాపునను, బెల్లనివాల్బుక్క 'తెగవడ్డరీతిం 

ననిపించె... ద్వి. సౌ. ౨. భా ఏరా ప్ప 
రూ, నవ్రక. 

నాచరందు, నం. విణ, (అ. ఈ. అ) వడవతో 
తిరుగువాడు, నావికుండు. 

నాజీవికుఃడు. సం, వి. ఆ పుం. ఓడనడపువృ త్తి జీవన 

ముగారం గలవాండు. 

నామే, దే, వి, భత్యువిశేషము. 

సాడుకొట్టు, దే. అ, (క్రి మిణకరించు. రూ. నవుడు 
కొట్టు. (శ ర) 

నా తార్యము, సం.విణ, (అ, అ, అ) పీడచే దాటం 

దగినది. 

నాబత్తు. హీం. వి, = నవుబర్తు మహారాజులకోట 

ముందు వాయించెడు చర్మ వాద్యవిశేషము, “క్రీ 

నక్తం దివంబును నాదుపాదుకొనంగ సాహేబు 

నాబత్తు చఆజవంబనిచి.”” రంగా ౨ ఆ. ౧౯౮% 

రూ. నౌబతు, 

నారు, చే విణ. = నవురు, మృదువు (శ. రృ 

న్య 
న్యంకువు, సం. వి, ఊ పుం. 1 ఇట్టి 2. ఒకానొక 

ముని. 

న్యంచనము. సం. వి, ఆ, న, క. తక్కువపాటు, 2. 
వంపు. చే, వల్లము. 

న్యంతము, నం, పీ, ఆ. పుం, చిట్టచివరి భాగము. 

న్యక్క_రణము, సం, వి, అ, న. అవమానము, 
న్యక్మా.రము. నం. వి. అ. పుం. తిరస్కారము 3 

న్యక్కు సం, విణ, (చ్. నీబీ. చ్ 1. పల్లము. 7 
2, సీచము. 

న్యక్కృతి. నం, వి, ఇ స్తీ న్యక్య_రణము. 

నా 

జంతువు లెన్నియన్నియుక ” భార. అశ్వ. ౨ న్య క్తము. నం. విణ, (ఆ. ఆ, ఆం మిక్కిలి భూయః 
ఆ4౧౧బి, 

f గ 
గా. చే, వి. నవ్వు (యమొదటిరూపము నవు, శ రం) 

చౌక, సం, ఏ. ఆ, స్తీ 1. నావ, పీడ, ర చిన్న వడన, న్యశుంండు. $ : 3 స 

నాకర ఛారుండు. సం, వి, అ. పుం. పీడనడపువా(డు. న్యనగ్ఫోధము. నం. పి ఆ పుం. 1, మరీ, 4 జమ్మి. 

నూలిమికాండు. 

I—69 

బడినది. 

న్యవమము, నం. వీణ, (అ,.ఆ. అ 1. అధమము, డి. 

సమస్తము వ్, త, సం. దున్నపోతు, = 

ణం. వ్, య్, పుం. పరశురాముడు, ' 

a 

3, బోర, 



విణ. (అ. ఆ. అ) పదియర్బుదముల సంఖ్యకలది. 

న్యననము. సం, వి* ఆ. న 1. ఉంచుట. 89, ఇల్లడ 

పెట్టుట 3, విడిచిపెట్టుట, 

న్యసీంచు. సం, స (క్రి. 1. ఉంచు, 2, ఇల్పడ పెట్టు 

8. శాంకు, ఓ. జవసమయమున చేవివయవములను 

"బీజాక్షరము లుంచ్చరించుచు స్ప్ఫశించుట “వ, 

.,, శీళవాది నామంబులతోడ గోకర్ణ హూస్తంబు 

న మామమిజ్జనపరిమి తళుస్టో దకంబుల "ముమాయు 

లోనికిం గొని త. వ రిమార్డ నంబుచేసి ఆం a 

ఫూర్వశంబుగా నేత త్ర నాసా శ్రద్వయ శిరో 

౮ బాహుద్వ్యయ శాఫేవృదయంసల న్యనీంచి 

యాభమనంబువేసీ,, ఎ వి. పు. క, ఆ, ౧౯౭. 

న్యస్త సము సం. విణ, (ఆ. ఆ. అం 1. ఉంచబడినది, 

రి త్రో (తయంబడినది, 8. ఇల్లడ పెట్టంబడ్నది. 4 

మం తోచ్చారణనువే తక. 

గ 
న్యాక్యము, సం. వి, అ. న, వేపుడు బియ్యము. 

L | 

* 

(వాచం) 

'న్యాదమ్ము సం. వి, అ. పుం. 1. భోజనము, కుడువు, 

రై ఆహారము. 

న్యాయసథము, సం, వి, అ. పుం, కేం ధర్మ మార్గము. 

2, మోమాంసాశా న ము, 

సం. వి. క పుం, ఓ తగవు. 8, సర న్యాయము. శ టా సి అం ఖు శి వు. bie స్వధర్మ 

మువలన ఛలింపకుండుట. శ. తర్కుళా నస్రు 

క శ, పద్ధతి, ర్, ద్రతిజ్జైః హీకువ్చ, ఉదాహరణ 

9 1785 నస్ 

ఎలుకజీడి న్యాయవాది. నం విణ, (న్* సీ న్.) 1, న్యాయ oe 

గ ఫట్రామచ్చ. మునశె వాదించుచాఃడు. 2. న్యాయముచెప్పు 

చాడు, 

| న్యాయస్మూ తృ్మము, సం. ని ఆ. నః గాతమరచిక్ర 

మగు న్యాయశా న్ స్మూత్తములు, 

న్యాయి నం. విణ (స్, నీ, న్) న్యాయవంకుండు. 
న్యాయ్యము. సం. విణ, అ. ఆ. అ) న్యాయముతో 

గూడినది, 

న్యాసకుండు. సం, విణ, (అ, సీకా, అ) న్యాసము 

చేయువాండు. 

న్యాసధారి. సం, విణ. (న్, ణీ, నొ) ఇల్లడసొమ్హు 
చాంచి పెట్టువాండు. 

న్యాసము. గం. వి, అ. పుం. 1. డంచుట, 8, ఇడ, 

3. వాడిక. 4. సన్నాక్టసము, విడుపు. రీ, మం 

తృమును జవించునపుడు చేవివయవములందు 

మృత బిజాతరము లుంచుట. 

న్యుబ్బము, సం. విణ. (అ. ఆ, అ 1. బోరశిల నుంచం 

బడినది. 2. వంకలైనది. ర, గూనుకలది, వి. ఆ 
పుం. దర్భతో చేసిన సుక్కు. న- కర్మ్యరంన మను 
చూొనివందు. 

న్యూ 
న్యూంఖము. సం. విణ, (ఆ. అ. అ.) వ్రీయము. 

న్యూనాంగుండు. సం, విణ, (ఈ ఆ, ఈ. అ 1 

హీనమైన అవయవములు కలవాడు. 2, వకలాం 

గుడు. తి. నిందింపందగినవాండు. 

న్యూనము. సం. విణ, (ఆ. అ. అ) 1. తక్కువై నది 
2. నిందింవందగినది, 

ము న. నిగమనులను సంచావయన న్యూ నాధీక ముం నం, విణ. (ఏ. అ. అ) విషమా 

ములుగుల వాక్యసముదాయము. 6. లోకమం 

దును శాస ్ర్రచుందును (పసిద్ధమగు దృష్టోంక వాక్య 

విశేషము. 
వర్తి, స్తం విణ, (న్, స్కీన్) న్యాయముగ 

Wr 
గుథాలయుం P24 

నమోదు సంఖ్య. [/. ppg రామస్వామిశా 
నవక. వై 

యు do. Plas a 

"పాచ్చుకగులు కలది, 
౧ 

ఛ్రస్థీమాలి. సం. వి, న్, పుర (నృశఅస్థిఖాల్రి,) 

శివుండు, 

లల వహ నఖ బీ | ౩ వాపసు లా. వాకా నోరార 

వ స్తు అంజ్స ళ్ సవారి 



సం స్మృ.తౌ 0 

అలి సంస్కృతే నిఘంటువులు గజ. 
Wy నిఘంటువులు 

వ్రతిసకి వృ?అ. 
వ్ర తి 1g రు. అ, అంధ) నామసంగ్రవాము, ఆంధినామశేషమ, 

సంస్కృత ఆంధిఅకారాది నిఘంటువు ల్లు 

తి కాండశేషము, సటీక 

విశ్వకోళము, ((విశ్వనిసుంటువు) సటీక 

"మేదినీకోశము 09 

' వోరావళి, వకాతరీకోశము » 
చై_జయ న్లినిగుంటువు % 

అమరము, ప్రథమ కాం॥మూ1 పెద్దచ్చు 0 

» టీక 0 
ఆమరము 8 కాండలు, మూలము [| 

ర్ 

l 

2 

1 

అ fe BP సో హ-o> 00D 

1 

ఆమరము, సటీక, మేలుకాకితము లం, కలికో 
ధనంజయనిభుంటువు, సటీక 

నానార్థరశ్న మాల, సటీక 

గురుబాల వ బోధిక, సటీక ఖః 

అలి లేనుగు నిఘంటువులు ఎజ్రా 

నానార్థనిఘంటువు; పద్యకావ్యము 0 4 

(శ్రీ చేంక బేశాంధ్ర)ము, పద్య కావ్య ము 0 6 

మడ్భాషామంజరి (ఆరుభామల 2 కాబ్యులర్సి % 

వావిళ్ల నిగుంటువు (అ-టె” వజకు 

1 సంపుటము 10 0 

4 
0 

0 
0 

షీ 

8 

డిటో (కల్ల వజకు) 1 120 
డిటో (ట-ను 1 10 0 

డిటో శ అచ్చు 

సాంబనిఘుంటువ్చ, ట్రీ క్రొ అకారాద్యశు క్త 

మణికతో (నిఘంటుక్రయము) 1 12 
డిటో కాలికో బైండు 2 0. 

శభార్థచం దిక, (శ్రీమవో కాళి నుబ్బారాయ = 
కత ఆంధ నిఘంటువు 100. 

లక చర 6 0 

తెపగుసామెకేలు with English రంజింప. 
tion by Captain Carr 9 0 

Gellette’s Telugu Dictionary 

(Printed in Roman lsitersy 7 8 
Sankaranarayana’s Telugu- 

English Dictionary. | 

శంకరనారాయణగారినిభుంటువు( తేకుం 9 

గువదములకు ఇంగ్లీ షుఅరము గలది) 

Sankaranarayana's English. 

Telugu Dictionary, 15 (0. 
శంకరనారాయణ గారి నిఘంటువు (ఇంగ్లీ ను 

పదములకు “తెలుగు అర ములుంగలద్రి 

20821130. 0614204 Pouket Dictionary 
ఇంగ్లీషు. తెకంగు పాశెట్టు డిక్ట నరి 5 0 

Translation Guide (English to 

Telugu & (ViceeVersay useful 
for Revenue Officials 2 8 

సంస్కృ తాంథ) నిఘంటువు అచ్చు 

ఆం ధ్రగ్రృంథములు 
ఆం ధ్ర వాస్ట్రర ణములు, అలంకారములు 

వతి 1.కి ర్పు. అ, 

అఆనందరంగరాట్టందము 1 8 
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